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Abstract 
 
Marie-Louise Stjerna: Föreställningar om mat och ätande. Risk, kropp, 
identitet och den ”ifrågasatta” maten i vår tid. Notions of food and eating. 
Risk, identity, the body and ‘contested’ food in contemporary society. 
Akademisk avhandling i pedagogik, Stockholms unversitet, augusti 2007.  
 
In Western society, food is debated and in various ways contested. Social 
science research has described various cultural imperatives related to food 
and choices of diet, that raises questions about how people understand issues 
of food and eating in their everyday lives. The aim of this study is to explore 
everyday notions of food and eating in urban Sweden. Drawing on social 
representations theory, qualitative interviews were carried out with fifteen 
men and women about their experiences and understandings of food and 
eating, also using a photo-elicitation method where visual material from 
cookery books and dietary advice were used as a point of departure for the 
interview conversation.  

The interviewees categorize food into different sorts, such as ‘ordinary 
food’, ‘modern food’, ‘dangerous food’, ‘healthy food’, ‘ethic food’ and 
‘festive food’, that are ascribed a meaning in relation to different arenas in 
time and space, for instance childhood, and related to health values as well 
as ethical and aesthetic values. Food is also discussed as different diets, such 
as mixed or vegetarian, and patterns of eating, which are in turn related to 
risk, health and the body. The analysis thus reveal notions about what food is 
and how we should eat, notions that are characterised by internal tensions 
and contradictions such as discipline contra pleasure, societal norms contra 
personal interests, everyday life contra ideals. These ‘fields of tension’ are 
analysed as a cultural repertoire of identity-positions. Finally, these results 
are discussed in terms of risk and opportunities, where the reflexive human 
being is depicted as able to both incorporate food imperatives and to chal-
lenge these imperatives in a process of striving for bodily and mental bal-
ance.   
 
Keywords: food, eating, social representations, photo-elicitation interviews, 
risk, the body, identity.  
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1. Inledning 

Mat och ätande får allt större uppmärksamhet i dagens västerländska sam-
hälle. Aldrig har så många TV-kockar synts i rutan och så många kokböcker 
toppat försäljningslistorna. I dagspressen finns numera en stående avdelning 
om matlagning med recept för veckans alla dagar. På tidningarnas webb-
sidor kan vi lära oss mer om olika matlagningstermer, så som pochering och 
sautering. I livsmedelsbutiken kan vi ta ett exemplar av det senaste numret 
av det vackra matmagasinet. Helgbilagorna är fyllda av förslag på lite festli-
gare mat som passar för lördag och söndag. I brevlådan får vi livsmedelsbu-
tikens reklam med extrapriserbjudanden och lockvaror. Exemplen är många 
på hur mat som matlagningskonst och konsumtionsvara når oss i vardagen.  

Relationen mellan mat och hälsa intresserar. I morgonteve, kvällstidning-
arna och nyhetssändningarna presenteras och debatteras de nya dieterna, så 
som GI-metoden och ”stenåldersmat” för att nämna några. Dessutom är 
forskningsrön, nya kostråd och olika slags larm om hälsofarlig mat en del i 
nyhetsflödet. Det senare säger oss något om att maten idag är alltmer 
”ifrågasatt” och kopplad till risk av olika slag. Ett exempel är den ökade 
övervikten och fetman, som ibland beskrivs i termer av risk för en världsom-
fattande epedemi. Ett annat riskområde är negativa och oförutsedda följder 
av den tekniska utvecklingen liksom av konsumtionsmönster och livsstilsval 
i det västerländska samhället. Det handlar här om en rad olika frågor som på 
komplexa sätt griper in i varandra; storskalig livsmedelsproduktion med 
konsekvenser så som miljöförstöring och sjuka djur, utfiskning av haven, 
livsmedel som skeppas långväga innan de når konsumenten, osäkerhet kring 
vad utvecklingen inom det genteknologiska området kan innebära för maten 
i framtiden, och inte minst vad dessa samhällsförändringar kan betyda i ter-
mer av klimathot. Tillsammans väcker detta också en rad etiska frågeställ-
ningar, som inte begränsas till experternas domän utan även i hög grad berör 
den vardagliga sfären och människors dagliga liv. Vi uppmanas allt oftare att 
tänka över våra konsumtionsvanor, så som att välja ekologiskt odlad mat 
eller mat som inte tär på naturtillgångar. I en globaliserad värld blir vi även 
uppmärksammade på hur politiska beslut, relationer länder emellan och eko-
nomiska intressen påverkar villkoren för jordens livsmedelsförsörjning och 
människors vardag. Samtidigt är det så att människors villkor och möjlig-
heter när det gäller olika slags konsumtion skiljer sig åt beroende på vilka 
sociala och ekonomiska resurser man besitter och var någonstans på jorden 
man befinner sig.  
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I västvärlden framstår mat och ätande alltmer som en fråga om livs-
stilsval. Människor har tillgång till ett allt mer omfattande urval av matvaror 
och konfronteras med olika sätt att äta så som vegankosthåll, nya dieter och 
inflytande från andra kulturer samtidigt som man uppmärksammas på risker 
och vikten av etiska förhållningssätt till mat. Det är därmed inte längre själv-
klart vad vi skall äta. Vi ”tvingas” att förhålla oss till olika sorters mat och 
till att ständigt göra egna val när det gäller kosthåll och ätande. Detta väcker 
en rad frågor om matens och ätandets betydelse i dagens samhälle.  

1.1 Mat, risk, kropp och identitet 
Samtidigt som intresset för vad vi äter närmast exploderat i västvärlden har 
mat och ätande kommit att utgöra ett växande forskningsfält inom samhälls-
vetenskap och humaniora. Några forskare har hävdat att det var just under 
1990-talet som samhällsvetare på allvar började intressera sig för matfrågor 
(Murcott 1998), och idag utgör så kallade ”food-studies” ett växande forsk-
ningsfält.  Inom discipliner så som etnologi, socialantropologi, sociologi, 
pedagogik och historia, för att nämna några, bedrivs forskning från olika 
utgångspunkter och med skilda kunskapsintressen. Samtidigt finns argument 
för att mer tvärvetenskapliga tillvägagångssätt skulle vara fruktbara med 
tanke på att människors förhållningssätt till mat utgör ett så mångfacetterat 
frågekomplex (se till exempel Murcott 1998; Lupton 1996).  

Även om forskningsfältet med den bredd och omfattning det har fått idag 
framstår som relativt nytt, så har matens och ätandets grundläggande bety-
delse för förståelsen av människan och hennes sociala identitet dock sedan 
länge intresserat bland andra socialantropologer. (Se till exempel Fischler 
1988.) Det sätt på vilket en grupp människor väljer att äta uttrycker något 
om den sociala ordningen i samhället, exempelvis hierarkiska relationer. 
Sättet att äta innebär ett meningsskapande i bemärkelsen att det involverar en 
indelning i ett ”vi” (som äter på samma sätt) och ett ”dem” (som äter annor-
lunda än oss). Vidare är människan både en biologisk och social varelse, 
som dessutom är allätare. Denna senare omständighet ger henne möjligheter 
att välja mat och att anpassa sig till rådande omständigheter (exempelvis 
tillgång på mat) men innebär också begränsningar. Hon kan inte få i sig allt 
hon behöver från ett enda födoämne, till skillnad från så kallade specialise-
rade ätare (som vissa djurarter). I detta ligger ”allätarens paradox” (Fishler 
1988) som innebär en spänning mellan å ena sidan rädslan för det okända 
och motstånd mot förändring och å den andra sidan behovet av variation och 
strävan efter att utforska sin omgivning. Mary Douglas (1966) har i sin 
inflytelserika forskning undersökt regler och tabun omkring det som olika 
grupper av människor betraktade som ”mat” respektive ”icke-mat”. Hon har 
visat hur gränsdragningar görs mellan ”rent” och ”smutsigt”, liksom hur 
”orenhet” eller ”smitta” uppstår när gränser överskrids. När en substans, 
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oavsett näringsinnehåll, inte betraktas som mat blir den farlig att konsumera. 
Ätarens individuella, sociala eller kulturella identitet hotas. Douglas betonar 
att sådana här gränsdragningar är sociala konstruktioner som varierar mellan 
samhällen och tidsperioder.  

Mat och ätande innebär därmed ett aktivt meningsskapande, och tillsam-
mans med principen om att människan inkorporerar maten (maten passerar 
från den yttre världen till den inre, från utsida till insida) bildar detta en 
grund för identitetsskapande. Principen om inkorporering, menar Fischler 
(1988), utgör både en grund för kollektiv identitet och en kategorisering av 
”den andre”, även när det gäller olika grupperingar inom kulturen. Genom 
att äta inkorporerar individen matens egenskaper (exempelvis ”rött kött ger 
styrka”), men blir också en del av ett matlagningssystem och ett synsätt på 
världen. Människan äter så att säga inom ramen för en kultur och denna 
kultur ”ordnar” världen på ett sätt som är specifikt för kulturen. Detta ord-
nande sker inom ett implicit klassificeringssystem, där maten spelar en viktig 
roll. Till klassifikationerna hör i sin tur ett antal praktiker och representatio-
ner som en grupp människor kan dela. Men själva inkorporerandet av maten 
är också en symboliskt laddad aktivitet som gör ätandet kopplat till en 
grundläggande oro och ett risktagande som sträcker sig bortom individens 
omedelbara välbefinnande eller hälsa. ”Clearly, the eater’s life and health are 
at stake whenever the decision is taken to incorporate, but so too are his 
place in universe, his essence, his nature, in short his identity” (Fischler 
1988:281). Utifrån detta perspektiv så handlar mat om risk som är knuten till 
kroppens och därmed också ”jagets” gränser. Från denna utgångspunkt kan 
mat ses som något potentiellt riskabelt eftersom den ständigt bryter igenom 
kroppens gränser då den förflyttar sig från “utanför” till “innanför”, från att 
vara något främmande till att bli en del av kroppen och därmed av individen 
själv (Lupton 2000). Vi lever idag i ett samhälle som bland annat karaktäri-
seras av motstridiga expertråd omkring mat. Från denna utgångspunkt kan 
människors egna kategoriseringar i ”bra” och ”dålig” mat ses som en strategi 
för att skapa tillit i en osäker värld. Från ett kulturanalytiskt perspektiv 
handlar denna kategorisering dock om något mer än en indelning i ”häl-
sosam mat” respektive ”ohälsosam mat”: ”At a more latent level of meaning, 
‘bad’ or ‘risky’ foods are not only those that are perceived to be ‘unhealthy’ 
or ‘unnatural’ but are also those foods that challenge our sense of self-
autonomy and self-identity” (Lupton 2000:210). Detta tyder på att mat och 
ätande framstår som betydelsefullt för människans identitetsskapande på 
flera olika sätt. Det väcker frågor om vilken betydelse mat, ätande, kropp 
och socialt sammanhang har i denna process av identitetsskapande.  

Mat och ätande har också liknats vid ett särskilt sorts ”språk” med sym-
boliska och metaforiska innebörder. Med hänvisning till socialantropologen 
Claude Levi-Strauss poängterar Caplan (1997) att det inte räcker med att 
maten är ”bra att äta” för att den skall vara kulturellt gångbar. Den ska vara 
”bra att tänka” också i bemärkelsen att den kan ges metaforisk och symbo-
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lisk betydelse, vilket innebär att olika smakpreferenser i hög grad kan 
betraktas som kulturellt konstruerade. I viss mån erbjuder ett matlagnings-
system eller ”kök” lösningar på sådana här dilemman. Det vägleder oss om 
vad som är att betrakta som mat respektive icke-mat, hur vi kan omvandla 
råvaran till något ätbart, när det är lämpligt att äta viss mat, och så vidare. 
Idéer om vad som är bra och hälsosamt är också ofta centrala i ett matlag-
ningssystem (Fischler 1988). Men Fischler pekar på att matens identitetsska-
pande funktion kompliceras i det västerländska samhället. Storskaliga lant-
bruk och industriellt framställd mat gör att mat blir svårare att kategorisera. 
Den massproducerade maten blir i viss utsträckning identitetslös — utan 
historia och ursprung. Och den ätande människan har i stor utsträckning 
blivit reducerad till en konsument som vet allt mindre om vad det är hon 
egentligen äter:  

Modern food is less and less identifiable by its consistency, flavour, smell 
and texture. It is processed, packaged, ”presented”, as it were dematerialized, 
stripped of its sensory characters, reduced to appearances and signs. (Fischler 
1988:289) 

Detta, att maten förändras från sitt ursprung och därmed blir svår att känna 
igen och identifiera, menar Fischler skapar en osäkerhet kring mat och hotar 
identiteten hos den ätande människan av idag. Under sådana omständigheter 
försöker vi på olika sätt att återskapa balansen eller tryggheten. Ett sådant 
exempel är önskan om innehållsförteckning på maten. Strävan efter trygghet 
kan också ta sig uttryck som en upptagenhet av en viss diet eller ett intresse 
för matlagningskonst. Trots att ovanstående är olika exempel på praktiker 
finns det en gemensam bakomliggande princip som förenar, nämligen att 
återskapa en normativ logik eller regim, i betydelsen ett antal regler att följa 
i det vardagliga ätandet. Således räcker det inte med att exempelvis kategori-
sera enskilda matvaror som hälsosamma. Vad som tycks krävas är att de 
placeras inom ett mer heltäckande system. När maten återintegreras i ett 
sådant system (som utgörs av ett antal sammanhängande regler) återfår 
maten sin innebörd och identitet, och detsamma gäller den som äter maten 
(ibid). Detta väcker frågor om hur ätarens identitet blir sammankopplad med 
de regler som hon anammar för sitt ätande. 

I dagens samhällsvetenskapliga forskning problematiseras mat och ätande 
bland annat i termer av risk, kroppslighet och identitet. Ett antal studier av 
mat och ätande i västvärlden bygger på utgångspunkten att vi lever i ett risk-
samhälle (Beck 1992; Giddens 1991), i bemärkelsen att människor intar ett 
reflexivt förhållningssätt till olika slags risker. Detta reflexiva förhållnings-
sätt leder ofta till en kritisk hållning mot utvecklingen inom vetenskap och 
teknologi. Mot denna bakgrund har forskare intresserat sig för hur människor 
uppfattar risk relaterad till hälsa och matkonsumtion i sin vardag (se till 
exempel Caplan 1997 och Lupton 2000). Vidare har mat och ätande stude-
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rats i relation till kroppslighet, bland annat i form av analyser av diskurser 
eller praktiker kring mat och ätande, liksom i termer av den ”civiliserade 
kroppen” (Elias 1978). Den civiliserade eller kontrollerade kroppen följer de 
dominerande normerna för hur vi bör äta, se ut och för övrigt bete oss i det 
sociala livet. Ytterligare en utgångspunkt har varit att utgå från människors 
erfarenheter av att leva i och genom sin kropp. I dagens samhälle framträder 
kroppen som ett ”projekt” som individen kan arbeta på genom livet (Shilling 
1993). En sådan kropp befinner sig i ett ständigt ”blivande”, den är möjlig att 
utveckla och förändra, bland annat genom val av mat. Matval kan således 
användas till att upprätthålla (också symbolisk) kontroll över den egna krop-
pen. Detta sätt att se på kroppen som något som individen själv kan bidra till 
att forma ligger i linje med Focaults (1998) analys av hur människor inter-
naliserar samhällsnormer i sitt förhållningssätt och sätt att bete sig i sitt dag-
liga liv. På så vis ”övervakar” människor sig själva, bland annat genom att 
idéer om hur vi bör se ut påverkar det egna valet av mat. Mat och ätande har 
även undersökts som identitet eller som sätt att ”skilja ut sig”. Konsum-
tionsmönster när det gäller mat är inte på något enkelt sätt relaterade till 
biologiska behov, utan tjänar också till att markera sådana gränser. Det 
handlar om gränser mellan sociala klasser, geografiska områden, nationer, 
kulturer, kön, religioner och olika faser i livsloppet. Konsumtion och val av 
mat bidrar även till att skilja ut och markera sociala ritualer och traditioner, 
festligheter, årstider och tider på dygnet. Själva klassifikationen och valet av 
mat blir därför också av intresse:   

Food may be classified into a number of binary categories: good or bad, 
masculine of feminine, powerful or weak, alive or dead, healthy or non-
healthy, a comfort or a punishment, sophisticated or gauche, a sin or a virtue, 
animal or vegetable, raw or cooked, self or other. Each of these food opposi-
tions contains the power to shape food preferences and beliefs in everyday 
life, to support some food choices and militate against others, and to 
contribute to the construction of subjectivity and embodied experiences. 
(Lupton 1996:1-2) 

Sociologen Deborah Lupton påpekar att även om den moderna livsmedels-
produktionen i väst och tillgången till en global livsmedelsmarknad i någon 
mån har suddat ut vissa av dessa skillnader mellan nationer, kulturer och 
kön, så är valet av mat och ätande fortfarande betydelsefullt för att ”skilja ut 
sig” från andra. Av intresse är därmed hur och med vilka medel, detta 
urskiljande ser ut i vårt samhälle av idag, och hur olika matvaror kan få olika 
”laddning” i en sådan process.  

Med denna inledning har jag helt kort velat peka på att mat och ätande är 
”heta” frågor i dagens samhälle, frågor som går utöver maten i sig och på ett 
komplext sätt involverar människor, samhälle och kultur. Jag har också 
berört hur dessa frågor uppmärksammas och belyses ur olika perspektiv 
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inom aktuell samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, något som jag 
återkommer till och mer utförligt tar upp i nästa kapitel.  

1.2 Föreställningar om mat och ätande 
Som framgått kan frågor om mat och ätande undersökas på många olika sätt. 
I denna avhandling har jag tagit min utgångspunkt i den betydelse mat och 
ätande har i vårt samhälle idag. Då frågan om mat får stor uppmärksamhet, 
inte minst i media, och människor nås av olika budskap om vad de bör äta 
som man på olika sätt tvingas att förhålla sig till, så väcker detta frågor om 
hur människor i sin vardag förstår och förhåller sig till mat och ätande. Jag 
har valt att närmare studera människors egen förståelse och idéer om mat 
och ätande och föreställningar om vad och hur vi bör äta. Min avsikt är att i 
denna avhandling mer specifikt undersöka socialt delade föreställningar om 
mat och ätande. Med delade föreställningar avses de idéer och tolknings-
ramar som cirkulerar i samhället, som människor har tillgång till och på så 
sätt delar med varandra, något som jag kommer att gå närmare in på i kapitel 
tre. I vårt nutida samhälle har massmedia en central roll både vad gäller att 
generera nya föreställningar och att sprida föreställningar, inte minst vad det 
gäller mat och ätande. Vill man spetsa till det kan man säga att vi inte behö-
ver ha egna erfarenheter av det som vi har föreställningar om, liksom att vi 
snarare reagerar på föreställningarna än på den värld som de representerar.  

Jag menar att mat är ett spännande exempel att utgå från vid studiet av 
delade föreställningar. Vi måste alla äta för att överleva. Samtidigt är mat 
och ätande ett komplext område som rymmer många motsättningar. Det kan 
vara njutningsfullt att äta eller till och med farligt. Mat och ätande är också 
något högst vardagligt, som vi måste förhålla oss till varje dag. Vi måste 
välja vår mat och ta ställning till vad och hur vi vill äta, samtidigt som vi alla 
nås av en uppsättning ”bör” som cirkulerar i samhället. Det förefaller därför 
som rimligt att en studie av föreställningar om mat också kan hjälpa oss att 
se något mer än mat, och därmed fungera som en nyckel till kulturen. Min 
avsikt är därmed inte att undersöka hur människor faktiskt äter, eller att 
identifiera orsaker till att människor äter som de gör, och inte heller att peka 
på hur de borde äta. Det betyder vidare att jag inte kommer in på hur frågor 
om hur mat och ätande behandlas inom en expertsfär, som till exempel 
kostrådgivning. Mitt intresse för matfrågan har inte formulerats för att lösa 
något problem i praktiken, och jag har själv inte någon tidigare erfarenhet av 
att arbeta med mat, men min förhoppning är att en studie av människors 
föreställningar om mat och ätande kan ge ett kunskapsunderlag som kan vara 
av intresse även i mer tillämpade sammanhang där man på olika sätt arbetar 
med kost, hälsa och människors matvanor.  
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1.3 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. Här i introduktionen har jag pekat på 
några av de frågor om mat och ätande som debatteras idag, och hur dessa har 
uppmärksammats, problematiserats och belysts inom samhällsvetenskaplig 
och humanistisk forskning. Vidare har jag gett en första presentation av 
studieobjektet i denna avhandling, nämligen människors delade föreställ-
ningar om mat och ätande.   

Kapitel två är en forskningsöversikt som tar upp forskning om matens 
betydelse i vår tid. Här tar jag upp olika teman inom samhällsvetenskaplig 
mat- och ätandeforskning, bland annat med utgångspunkt i teorier om dagens 
risksamhälle och konsumtionskultur. Särskild uppmärksamhet ägnas åt det 
som kan beskrivas som kulturella imperativ relaterade till vad och hur vi bör 
äta, så som att vi i dagens samhälle uppmanas att äta hälsosam mat, ”etisk” 
mat och mat som är estetiskt tilltalande.  

Kapitel tre är en teoretisk genomgång av hur vardagliga föreställningar 
kan studeras. Här kommer jag mer specifikt in på forskningstraditionen 
social representationsteori, och försöker närmare att ange på vilket sätt jag 
kommer att använda mig av social representationsteori för att belysa delade 
föreställningar om mat och ätande.  

Kapitel fyra innehåller studiens syfte och en beskrivning av studiens 
genomförande. Här presenterar jag mitt val av metodisk ansats och genom-
förande av den empiriska studien. Jag tar också upp de avgränsningar jag har 
gjort, till ett studium av delade föreställningar om mat och ätande bland 
människor i arbetsförålder i dagens urbana Sverige. För att fånga delade 
föreställningar om mat och ätande har jag valt att genomföra en mer ingå-
ende intervjustudie av ett begränsat antal personer, för att därmed möjliggöra 
en fördjupad analys. Här beskrivs denna intervjustudie som genomfördes i 
två steg, först med hjälp av en frågeguide och därefter i en uppföljande 
intervju med hjälp av så kallad fotoeliciteringsmetod där ett antal måltids-
bilder utgjorde utgångspunkt för intervjusamtalet.  

I kapitel fem, sex och sju redovisas studiens resultat. Avsikten är här att 
ge en rik bild av hur informanterna talar om mat och ätande — så att nyan-
ser, kvaliteter och olika aspekter av hur de ser på mat och ätande kan fram-
träda. Dessa resultatkapitel är därför relativt utförliga och innehåller många 
empiriska exempel. Då forskningen i Sverige om hur människor själva reso-
nerar och ser på sitt eget ätande och olika matfrågor ännu inte är så omfat-
tande, kan det vara av intresse att mer utförligt behandla människors sätt att 
gestalta sina erfarenheter. I kapitel fem beskrivs hur människor kategoriserar 
mat i olika sorters mat. Här besvaras frågan om informanternas syn på vad vi 
bör äta. När informanterna delar in mat i olika sorter (som husmanskost) så 
knyter de också maten till olika sammanhang i tid och rum (så som barndo-
men) och kontrasterar viss sorts mat mot annan mat (husmanskost jämförs 
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med mat som kommer utifrån) och värderar maten (exempelvis, vi bör värna 
om husmanskosten).  

I kapitel sex beskrivs hur informanterna talar om sitt ätande i termer av 
olika kosthåll (så som till exempel ett vegetariskt kosthåll eller ett kosthåll 
som utesluter vissa sorters kött) och ätandemönster (i termer både av vad och 
hur regelbundet man äter under en dag), och här besvaras på så vis frågan 
om informanternas syn på hur vi bör äta. Dessa kosthåll och ätandemönster 
placeras in i olika sammanhang och värderas som mer eller mindre hälso-
samma och ”bra” eller ”dåliga” med avseende på etiska aspekter. Här fram-
träder också idéer om den ”kommunicerade” kroppen; kroppen talar om vad 
den ”vill ha”, förutsatt att vi är uppmärksamma på dess signaler. Detta 
mönster som framträder i synen på kosthåll och ätande diskuteras också i 
termer av en repertoar av identitetspositioner och spänningar mellan olika 
identitetspositioner.  

I kapitel sju redovisas hur de intervjuer som genomfördes med hjälp av 
fotoeliciteringsmetoden bidrog till att fördjupa bilden av informanternas syn 
på mat och ätande. För att undersöka olika normer om mat och ätande tog 
intervjusamtalet sin utgångspunkt i en serie kokboksbilder, med olika mål-
tidsinnehåll (vegetarisk, fisk, kött, ”traditionellt”, ”exotiskt”, etcetera) och 
presentation av mat. Därtill har jag också valt bilder från ett mer normativt 
och undervisade sammanhang, nämligen kostrådgivning. I kapitlet visas hur 
vissa tematiseringar fördjupas med hjälp av samtal omkring dessa bilder, så 
som bland annat informanternas förståelse av nyttig och onyttig mat. I sin 
läsning av bilderna förhöll sig informanterna både till sitt eget ätande och till 
olika ideal förknippade med mat och ätande.  

I kapitel åtta diskuteras de olika idéerna om mat och ätande i termer av en 
tankefigur bestående av en uppsättning idéer som står i dynamisk relation till 
varandra: 1) idéer om olika sorters mat, 2) idéer om relationen mellan kost-
håll, ätandemönster, kropp och hälsa 3) mat och ätande som identitet. Dessa 
tre komponenter relateras till varandra genom de sätt på vilka informanterna 
beskriver att ätandet av olika sorters mat kan ge upphov till olika kroppar 
och identiteter. Vidare, när informanterna knyter viss sorts mat till vissa 
sammanhang eller grupper av människor, så relateras olika kosthåll eller 
ätandemönster till olika identitetspositioner, så som att ha ett ”sunt” förhåll-
ningssätt till mat eller den ”politiska vegetarianen”. Dessa positioner disku-
teras i termer av en repertoar av olika identitetspositioner som används som 
en kulturell resurs i meningsskapandet kring mat och ätande. Analysen tyder 
på att relationen mellan mat, kropp/hälsa och identitet befinner sig i en stän-
dig rörelse och präglas av spänning, då innehållet i dessa tre komponenter 
och relationen dem emellan kan förändras. I detta kapitel behandlas avslut-
ningsvis olika aspekter av detta nätverk av idéer. Det handlar om frågan hur 
informanterna länkar mat till olika sammanhang och att mat därmed kan ses 
som något mer än ”bara mat”, om hur föreställningarna kan ses som upp-
byggda av spänningar och motsättningar och hur detta kan förstås i relation 
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till ett ständigt pågående identitetsarbete. Till sist handlar det om hur infor-
manterna förstår relationen mellan individ och samhälle både som fylld av 
risk och möjlighet.  
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2. Forskning om matens betydelse i vår tid  

Inom humaniora och samhällsvetenskap diskuteras idag flera kulturella och 
samhälleliga förändringsprocesser i det västerländska samhället, som också 
kan relateras till frågor om mat och ätande. Det finns inte längre en över-
gripande tradition som bestämmer hur vi ska leva och livsstilsval får en ökad 
betydelse för formandet av identiteten. Vi har på ett nytt sätt ”blivit ansva-
riga för vilka vi är” (Giddens 1991). Detta berör frågor om hur långtgående 
möjligheter individen har att forma sin identitet och även på vilket sätt mat 
och ätande kan få betydelse för identitetsskapandet (Warde 1997). En dis-
kussion rör frågan om i vilken utsträckning dessa förändringsprocesser lagt 
grunden för en ”osäkrad och utsatt” identitet hos människan (Giddens 1991). 
Ytterligare en central fråga är hur vi kan förstå betydelsen av social klass, 
genus och etnicitet i det senmoderna samhället med dess individualiserings-
tendenser. Klasskillnader har till exempel kommit att kopplas både till skilda 
möjligheter att konsumera och hantera risker i vårt samhälle (se till exempel 
Caplan 1997; Willians, Gabe & Calnan 2000).  

I det följande har jag valt att ta upp några olika aspekter av denna föränd-
ringsprocess. Det handlar dels om förändrade samhällsvillkor och dels om 
förändrade tankemönster och förhållningssätt till mat och ätande. När det 
gäller villkoren för människors ätande kan man säga att de har omskapats på 
flera sätt sedan efterkrigstiden. I korthet handlar det om några genomgri-
pande förändringsprocesser. Dels har livsmedelsproduktionen karaktäriserats 
av omvälvande förändringar vad det gäller teknologi och handel, dels har 
kvinnors deltagande i arbetslivet ökat kraftigt. Att industrin har övertagit allt 
mer av matlagningsarbetet har medfört både att kvinnor frigjorts från detta 
arbete och att matlagningskompetens försvunnit, men fortfarande har mat-
lagning en särskild betydelse för kvinnors identitet och självförståelse (Holm 
& Iversen 1997; L’orange Fürst 1997). Vidare, i det alltmer multikulturella 
västerländska samhället har den nationella matkulturen blandats med mat 
från andra kulturer och influenser från all världens kök har nått oss alla. Det 
är inte bara i storstäderna utbudet av att äta ”etniskt” ökar (Holm & Iversen 
1997; Murcott 1998). Ytterligare en förändring är att den moderna kon-
sumtionskulturen har medfört ökad fokusering på kroppen, liksom att frågan 
om risk har blivit centralt när det gäller konsumtion av mat (Williams, Gabe 
& Calnan 2000). Riskperspektivet innebär att mat och ätande i högre grad 
problematiseras och blir föremål för individuella reflektionsprocesser i större 
utsträckning än tidigare. Ett exempel är att yttre risker som är kopplade till 
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storskalig livsmedelsproduktion också kan väcka etiska frågeställningar. Mat 
är inte längre ”bara mat”: ”What appears to be a carrot or a piece of meat is 
indeed a product with a history and implications more complex and profound 
than most of us even want to think about” (Lien 2004:5). Andra risker som 
hänger samman med konsumtion av mat kan betecknas som sociala och får 
betydelse i det sociala livet. Exempelvis, att vara överviktig är inte något 
som betraktas som eftersträvansvärt (utan till och med klandervärt) i vårt 
nutida samhälle (Lupton 2000). På så vis får smalhetsidealet betydelse för 
hur vi tänker att vi bör äta. I det västerländska samhället råder således en rad 
imperativ omkring vad och hur vi bör äta, som når oss alla i våra dagliga liv, 
bland annat via medias presentationer av mat och ätande och samhällsinfor-
mation om hur vi bör äta.  

I det följande utgår jag från teorier om vårt samhälle som ett risksamhälle 
och som en konsumtionskultur, och tar upp några centrala mat- och ätande-
teman som framträder i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Under rubriken Mat och ätande i det västerländska risksamhället belyses 
föreställningar om nutida ätanderisker och ”etisk” mat som ett ”svar” på risk. 
I avsnittet Mat, kropp och konsumtion handlar det om föreställningar om 
kroppen, hälsoimperativ och smalhetsideal. Vidare, belyses mat som kon-
sumtion, njutning och social risk. Till sist handlar det om hur mat och 
ätandeimperativ anammas av olika grupper i samhället under rubriken Klass, 
genus och ätande.   

2.1 Mat och ätande i det västerländska risksamhället 
Risk kan förstås på olika nivåer och utifrån olika perspektiv. Utifrån teorier 
om risksamhället, så som de formulerats av sociologerna Ulrich Beck (1992) 
och Anthony Giddens (1991) uppfattas inte längre effekter av industrialise-
ringen, så som exempelvis storskalig livsmedelsproduktion som oproblema-
tiska framsteg. Beck menar att de huvudsakliga skillnaderna mellan industri-
samhället och dagens risksamhälle är att i det senare utmanar man de nega-
tiva konsekvenserna av moderniseringsprocessen. Enligt Giddens, som inte 
utgår från att vi helt lämnat industrialiseringen utan befinner oss i en sen-
modern fas, kan industrialiseringen fortfarande ses som ett grundläggande 
drag i den moderna världen förutsatt att andra samhällsvillkor, så som glo-
baliseringen, lyfts fram. I en globaliserad värld kan till exempel ingen helt 
och hållet undkomma de omvandlingar som karaktäriserar det senmoderna 
samhället. Då hot och risker alltid har varit en del av livet är det som utmär-
ker vår tid just att många av riskerna tycks komma ur ökningen av mänsklig 
kunskap. De teknologiska och vetenskapliga framstegen innefattar både 
möjligheter och risker, och genom att styra utvecklingen försöker vi kon-
trollera framtiden. Men denna förändringsprocess kan få oväntade och ibland 
oönskade konsekvenser (Giddens 1991). Detta har lett till en större osäkerhet 
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och till att många människor söker efter alternativ kunskap. För Giddens är 
begreppet reflexivitet centralt för att förstå den tid vi lever i nu — en reflexi-
vitet som både är institutionaliserad och en del i ett ständigt formande av 
människors ”själv” eller ”jag”. Det innebär att vi i ljuset av ny information 
eller kunskap ständigt reviderar oss själva och tillvaron i alla dess aspekter, 
sociala såväl som materiella. Inte heller naturvetenskapen går fri från ett 
ifrågasättande. På så vis kan tvivlet ses som en existentiell dimension som 
berör alla delar av livet i det senmoderna samhället. I detta ”risksamhälle” 
ställs individen inför en rad valmöjligheter. Man kan säga att frågan om ”hur 
ska jag leva” måste besvaras ”pragmatiskt”, i form av dagliga beslut om hur 
jag ska bete mig, klä mig och äta bland många andra saker, samt tolkas inom 
en pågående process av identitetsskapande. Föreställningar om tillit och risk 
får en särskild betydelse under sådana omständigheter. Till viss del kan man 
beskriva det som att individer eller sociala grupper är inbegripna i ett slags 
ständigt pågående förhandlingar om ”bra”, ”dåligt”, ”rätt” och ”fel”. Att ta 
vissa saker för givna eller att inta en accepterande attityd gentemot vissa 
förhållanden kan gå hand i hand med skepticism gentemot andra. När det 
gäller konsumtion av mat kan en person till exempel anstränga sig för att 
undvika mat som innehåller kemiska tillsatser. Men om hon inte vill odla sin 
mat själv måste hon på samma gång lita till producenter som tillhandahåller 
så kallad ”naturlig” mat. Att leva i risksamhället innebär alltså att ständigt 
reflektera över motstridiga möjligheter (Giddens 1991).  

2.1.1 Massproducerad mat och ”etisk mat”  
Sociologen Deborah Lupton (2000) tar sin utgångspunkt i Becks (1992) och 
Giddens (1990; 1994) arbeten om risksamhället när hon belyser livsmedels-
konsumtion idag. Lupton lyfter fram att risk, inom dessa teoribildningar, ses 
som socialt konstruerade snarare än som objektiva fakta. Därmed represente-
rar alltid bedömning av risk implicita moraliska bedömningar, som ofta döljs 
bakom ”objektiva” vetenskapliga fakta. På så vis kan risktemat också fun-
gera disciplinerande i relation till kropp och själv, både av oss själva och 
genom den andres ”disciplinerande blick”. För det är ofta när vi ”svarar” på 
risker som vi försöker att agera på ett särskilt sätt, oavsett om det handlar om 
matkonsumtion, mänskliga relationer, finansiella förhållanden, emotioner 
eller fysisk hälsa (ibid). I vårt samhälle framträder också nya risker som 
hänger samman med konsumtion av mat. Det som tidigare setts som fördelar 
med industrialiseringen vägs mot hoten av följdverkningarna av att tillverka 
mat i stor skala. Det handlar om föroreningar och miljöförstöring som 
orsakas av storskaliga lantbruk, användning av hormoner, gödningsmedel 
och genförändrad mat samt industriell behandling av maten. Maten ses idag 
allt mer som bortryckt från sina naturliga miljöer och förutsättningar. Sär-
skilt hotfullt upplevs det som inte kan uppfattas med blotta ögat, osynliga 
faror i välkänd mat som exempelvis ”galna-kosjukan”. En stor del av publi-
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citeten kring denna sjukdom kretsade omkring det som sågs som det ”natur-
liga” resultatet av en ”onaturlig” praktik. När risker framställs på det här 
sättet framstår det som att de står utanför individens kontroll (Lupton 2000) I 
en aktuell svensk doktorsavhandling, Genmat i fokus. Analyser av fokus-
gruppssamtal om genförändrade livsmedel, lyfter Viktoria Wibeck (2000) 
fram att nya matfrågor har börjat formuleras under de senaste åren. Om det 
förut handlat om att få maten att räcka till alla, handlar det idag också om 
huruvida den mat vi äter är onyttig eller skadlig, och om den produceras på 
ett orättfärdigt sätt. Hon beskriver hur människor i fokusgrupper uttryckte 
rädsla inför den nya genteknologi som används i produktion av mat. Ett tema 
handlade om betydelsen av ha kontroll, både för enskilda individer och för 
samhället som kollektiv. Deltagarna i fokusgrupperna uttryckte till exempel 
oro över att användandet av genförändrade grödor skulle kunna leda till 
oåterkalleliga och katastrofala konsekvenser för hela det ekologiska syste-
met. De uttryckte också önskemål om märkning av genförändrade livsmedel, 
vilket kan ses som ett led i att i någon mån (åter)ta kontrollen över den egna 
matkonsumtionen (ibid). Genteknikens eventuella negativa konsekvenser är 
ett exempel på yttre risk. Men också individens ansvar för att undvika risk 
uppmärksammas. Studier har visat att människor känner till hälsobudskap. 
Samtidigt gör motstridiga expertråd det svårt för lekmannen att veta vem hon 
ska förlita sig på. Så kallade matlarm har också ökat osäkerheten kring vad 
som kan betraktas som en hälsosam diet (Lupton 2000). I en brittisk fokus-
gruppsstudie med kvinnor i åldrarna 18 till 70 uttryckte kvinnorna frustration 
över motstridiga råd gällande mat och hälsa (Mc Kie, Wood, Gregory 1993). 
Studien genomfördes under en period när diskussioner pågick om att ägg och 
mjölk kunde innehålla ovälkomna bakterier och kvinnorna uttryckte osäker-
het om vad som kan betraktas som ”bra” respektive ”dålig” mat: 

Recently there’s egg and milk (the salmonella in eggs and listeria in milk 
scares of 1989). They reckon milk isn’t as good for you as what you were 
brought up to believe. I mean, before, it was the most wholesome food you 
could have, calcium and vitamins, but now they say that milk isn’t that good 
for you unless its skimmed, but I love the fat. I can’t be doing without it. 
(McKie, Wood, & Gregory 1993:39)  

Empiriska studier visar just att människor ofta delar in mat i ”bra” mat och 
”dålig” mat. ”Bra” mat kan vara liktydig med mat som är pålitlig, hemlagad, 
naturlig, dyr, hälsosam och ”dålig” mat beskrivs ofta som opålitlig, smit-
tad/förorenad, behandlad och ohälsosam. Att utveckla en egen förståelse av 
vad som kan betraktas som ”bra” och ”dålig” mat kan förstås som en del i 
människors strategier för att skapa tillit i dagens risksamhälle (Lupton 2000). 
När det inte längre finns en sammanhängande tradition som föreskriver hur 
vi skall äta och när det på samma gång finns större valfrihet kring hur vi kan 
äta blir mat och ätande föremål för fler individuella reflektionsprocesser än 
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tidigare (Giddens 1991). Mot bakgrund av detta pekar sociologen Lotte 
Holm och socialantropologen Trine Iversen (1997) på att det i samhället 
finns en rad diskurser1 som är av betydelse för hur vi reflekterar kring mat 
och ätande. Särskilt framträdande är hälso- och riskdiskursen. Man kan säga 
att riskdiskursen knyter an till en problematisering av samhällssystemet och 
de moderna produktionsformerna, som får sitt tydligaste uttryck i en ”grön 
politik”. Problematiseringen uttrycks genom en osäkerhet omkring matens 
kvalitet. Holm och Iversen fann i sina intervjuundersökningar i Danmark att 
den här misstron eller osäkerheten gentemot den industrialiserade maten 
formulerades på olika sätt. Det mest typiska var att ge uttryck för en diffus 
motvilja mot ”allt det moderna och industrialiserade”. Dessa forskare tar 
också upp att empiriska studier genomförda i Danmark visar att ekologiska 
produkter uppfattas som den ”goda maten” i motsats till den ”riskabla” eller 
problematiska maten. Därmed framstår det ekologiska jordbruket som en 
möjlig lösning på dilemman som ett industrialiserat jordbruk innebär (Holm 
& Iversen 1997). Detta risktema, menar jag, tycks bidra till att en särskild 
moralitet utvecklas kring maten, som hör samman med etiska hänsynstagan-
den vid framställning av mat och konsumtion av mat. Men frågan om matens 
kvalitet är också sammanflätad med ett hälsotema, på så vis att det är den 
”riskabla” matens möjligheter att styrka och nära kroppen som problematise-
ras inom riskdiskursen (Holm & Iversen 1997). 

Sociologen Bente Halkier (2004) menar att det finns en ökad tendens i de 
nordiska länderna att lägga ansvaret på konsumenten för att lösa olika poli-
tiska problem. I Danmark, fortsätter hon, gäller detta inte minst frågor som 
rör sambandet mellan mat, miljö och hälsa. Konsumenter får via samhälls-
information kunskap om hur de kan reglera sina konsumtionsvanor för att till 
exempel minska påfrestningar på miljön. I en fokusgruppsstudie av föräldrar 
med små barn fann hon olika sätt att förhålla sig till sådan information. Det 
fanns föräldrar som berättade att de försökte handla miljömedvetet, och de 
som uttryckte irritation över information om förhållanden som de ansåg sig 
ha små möjligheter att påverka. Halkier menar att diskussionerna i fokus-
grupperna också kan ses som en slags förhandling om sociala normer kring 
konsumtionsvanor. Det handlade både om vad man ”borde” göra och vad 
som är möjligt att göra i en viss situation. Ett annat är exempel är språkfors-
karen Birgitte Nerlich (2004) som analyserade hur tidningen The Guardian 
framställde utbrottet av mul- och klövsjuka år 2001 i England. Sedan det 
första fallet konstaterats hos en grisuppfödare i Essex spred sig sjukdomen i 
hela England. Cirka åtta miljoner djur brändes till döds. Kostnaderna för 
jordbruket, turismen och matindustrin var enorma. Ett av de mest framträ-
dande temana i The Guardian var att skulden på utbrottet lades på det allt 
mer effektiviserade sättet att producera mat. Detta trots att de flesta fallen av 

                               
1 Med diskurs avses olika sätt att tala om och framställa något (se till exempel Burr 1995). I 
denna avhandling kommer jag dock inte att använda mig av diskursbegreppet.  
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mul- och klövsjuka upptäcktes på den fattiga landsbygden hos små uppfö-
dare och inte i de områden där man kunnat förvänta sig negativa konsekven-
ser av det industriella jordbruket. Nerlich menar att även om den globalise-
rade marknaden med sina långa djurtransporter kan ha bidragit till att viruset 
kommit in i landet via importerad (billig) mat så är sammanblandningen 
mellan ”orsak” till och ”symtom” på utbrottet förbryllande. Hon konstaterar 
att nästan alla skribenter enades om att framställningen av så kallad ”billig” 
mat orsakat mul- och klövjsukan. Mul- och klövsjuka framställs som en 
pestsjukdom, orsakad av behovet av billig mat, vanskötseln av landsbygden, 
glupskhet och girighet: 

These practices (intensive farming), we are told, permit us all to enjoy cheap 
food. In truth, they merely force us to pay by other means, such as disease 
eradication programmes. The thousands of animals being burnt today are 
being sacrificed on the altar of supermarket profits. (Nerlich 2004:43) 

Under hela debatten anklagades de brittiska konsumenterna för att endera ha 
utlöst jordbrukskrisen genom att ”kräva” billig mat eller så ”varnades” de, 
för att de nu fick betala priset för den billiga maten. Konsumenterna uppma-
nades att förändra sitt förhållningssätt och vara villiga att betala mer för 
miljövänlig mat. Jordbrukarna framställdes endera som offer för denna mat 
policy eller som missdådare och förövare. Nerlich menar att debatten om den 
billiga maten speglar en ökad oro för konsumenters matkonsumtion: 

…consumers are not only blamed for ‘causing’ FMD (foot and mouth dis-
ease), but also for bringing up a generation of obese children and for 
destroying the countryside in which future generations want to live and enjoy 
themselves. (Nerlich 2004:46) 

Så här långt framgår att människor försöker att hantera utifrån kommande 
ätanderisker på olika sätt, men också att vi alla ses som ansvariga för 
utvecklingen och förväntas bidra till en positivare utveckling samt ta ansvar 
för den egna hälsan.  

2.1.2 En förändrad relation mellan människa, djur och natur 
Samhällsvetenskaplig forskning visar också att synen på relationen mellan 
människa, djur och natur håller på att förändras i vårt nutida samhälle. Det är 
särskilt människans herravälde över djur och natur som är ifrågasatt. Empi-
riska studier har visat på människors ambivalens kring köttkonsumtion. I en 
dansk intervjustudie om människors syn på mat och ätande (Holm & Møhl 
2000), uttryckte sig deltagarna i studien ofta livfullt och illustrerade med 
anekdoter varför de ogillade att äta kött. En stor del av det negativa förhåll-
ningssättet till kött rörde den moderna djurhanteringen. En farhåga var att 
köttets kvalitet skulle försämras. Det faktum att kött härstammar från djur 
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gav också upphov till etiska dilemman och känslor av obehag eller 
avståndstagande hos informanterna. När hälsa diskuterades rankades kött 
ofta lågt. Studien visar att många av informanterna såg strävan att minska 
köttkonsumtionen som en social norm i samhället — en norm som de inte 
vidare behövde förklara. På samma gång är kött fortfarande, för många av 
informanterna, en dominerande del i både vardagsmåltider och festmåltider. 
Däremot tycks kött få en ny position i modern matkultur. Från att ha varit 
centrum i måltiden, och på samma gång den mest betydelsefulla delen i 
maträtten, behandlas kött i ökande utsträckning, som en ingrediens bland 
andra, så som grönsaker och spannmål. Samtidigt beskrevs män, av både 
män och kvinnor, som mindre benägna att minska sin köttkonsumtion än 
kvinnor (Holm & Møhl 2000). Wibeck (2002) fann dock att antropocentriska 
värderingar, det vill säga antagandet om någon form av värdehierarki mellan 
olika arter så som växter, djur och människor, var en central utgångspunkt 
för deltagarna i hennes fokusgruppsstudie av genmodifierad mat. En 
utgångspunkt för hur människor såg på genmat hängde samman med deras 
syn på naturen. Då naturen betraktas som ”god” blir det ”naturliga” lika med 
det ”goda”. Vi skall inte ingripa i naturliga skeenden. Men på samma gång 
kan ställningstagandet att man inte bör störa naturen ses som ett ställnings-
tagande för en antropocentrisk världsbild i betydelsen att om vi ”stör” natu-
ren (med genteknologi till exempel) kan det i förlängningen hota människans 
existens på jorden.  

I flera länder ökar antalet vegetarianer, vilket just kan ses som ett uttryck 
för förändrade synsätt och början till en förändrad relation mellan människa 
och natur (Holm & Iversen 1997). Flera forskare betonar att det vegetariska 
ätandet kan ses som ett aktivt val som utmanar den dominerande köttätar-
kulturen i det västerländska samhället (se exempelvis Beardsworth & Keil 
1992, 1993; Worsley & Skrzypiec 1998). Ett exempel på detta ifrågasättande 
är att fördelarna med att äta frukt och grönt istället framhålls, och att kött 
framställs som en produkt som skadar hälsan. Kenyon och Barker (1998) 
fäster också uppmärksamheten på att en del forskare diskuterar köttätande 
som nära sammanlänkat med den patriarkala kulturen. Sociologen Julia 
Twigg har argumenterat för att i en sådan kultur symboliserar rött kött 
”styrka” och ”manlighet”, en destruktiv manlighet som innebär våld och 
aggression. Ur det här perspektivet blir konsumtionen av kött lika med ”död” 
mat som symboliserar såväl fysiskt som moraliskt förfall och vegetarisk mat 
ses som både ren och livgivande (Twigg 1983). Ur ett filosofiskt perspektiv 
kan ställningstagandet att äta vegetariskt bilda ett moraliskt imperativ. En av 
de mest inflytelserika förespråkarna för att äta vegetariskt av etiska skäl är 
Peter Singer vars bok Djurens Frigörelse, som först gavs ut 1975, har blivit 
en klassiker inom djuretiken (Singer 1992). Samhällsvetenskaplig forskning 
om vegetariskt ätande har bidragit till att få en djupare förståelse för den här 
typen av matkonsumtion i vårt nutida samhälle (se till exempel Beardsworth 
& Keil 1992). Att äta vegetariskt kan betraktas både som ett personligt val 
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och som ett ”kulturellt erbjudande” (ibid). Vad är det i vårt samhälle och 
tidsanda som gör vegetariskt ätande till ett alternativt sätt att äta? I väst är 
förhållningssättet att vara vegetarian eller vegan ofta inte ett livslångt projekt 
utan resultatet av ett medvetet ställningstagande. Av den anledningen, menar 
Beardsworth och Keil (1992) är det särskilt fruktbart att intervjua vegetaria-
ner, då deras sätt att äta kan ses som resultatet av en mer eller mindre med-
veten reflektionsprocess. Deras intervjustudie med vegetarianer och veganer 
i Storbritannien visar på olika skäl till att äta vegetariskt: 1) moraliska skäl 
(ofta handlar det om djurens välbefinnande och tanken att det är fel att 
exploatera djur för att få mat), 2) hälsorelaterade skäl (det var slående att 
deltagarna framförallt framhöll att kött är ohälsosamt och mindre betonade 
fördelen med att äta vegetariskt), 3) smakskäl (tycker inte om smaken av 
kött), och 4) miljöskäl (vegetariskt ätande är en del av en hållbar utveckling). 
Dessa ses inte som statiska incitament utan individer kan genomgå föränd-
ringar under sina ”karriärer” som vegetarianer. Beardsworth och Keil (1992) 
visar också hur de intervjuade länkande samman de olika skälen till att äta 
vegetariskt på olika sofistikerade sätt genom att de ofta identifierade ett 
huvudskäl till att äta vegetarisk mat, som de sedan understödde eller kom-
pletterade med andra motiv. 

Dessa forskare menar att då motiven till att äta vegetariskt har en sådan 
flerdimensionell och dynamisk natur, är det möjligt att identifiera flera olika 
typer av nutida vegetarianism (ibid.). Att äta vegetariskt kan exempelvis ses 
som ett moraliskt eller politiskt ställningstagande. Det kan också tolkas i 
termer av en djupgående ambivalens inför ätandet. Den oro som ätandet ger 
upphov till kan vanligtvis undvikas i vardagslivet, men på ett djupare plan 
rör ätandet vid existentiella tvetydigheter. Ambivalensen inför ätandet kan 
uttryckas i några olika motsättningar som var och en representerar en para-
dox, som utgör en källa till möjlig spänning och oro: 1) mat krävs för att få 
kraft, energi och hälsa - mat kan ge upphov till ohälsa och sjukdom, 2) mat 
ger smakupplevelser och mättnad - mat kan smaka illa, ge upphov till dålig 
matsmältning, illamående, kräkningar, 3) mat krävs för överlevnaden - att 
äta är förenat med döden för den organism som konsumeras. Beardsworth 
och Keil menar, att under vissa omständigheter kan valet att äta vegetarisk 
därför ses som ett sätt att hantera sådan mat- och ätanderelaterad oro. Men, 
fortsätter de, för att nå en djupare förståelse av vegetariskt ätande återstår 
också att beskriva under vilka ekonomiska och kulturella omständigheter det 
vegetariska valet framstår som en möjlighet. Ett sätt att nå djupare förståelse 
av förhållningssättet till mat i vårt samhälle kan vara att använda termen 
meny. Det går till exempel att göra en indelning i traditionella, moraliska 
och rationella menyer. Samhällen som genomgår relativt snabba föränd-
ringsprocesser karaktäriseras ofta av menypluralism, som också ger upphov 
till många valmöjligheter, vilket var ett förhållande som respondenterna i 
den här studien nämnde och uppskattade (Beardsworth & Keil, 1992).  
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Det finns också empiriska studier som belyser vilken betydelse föreställ-
ningar om mat och ätande kan ha i relation till olika demografiska variabler. 
Kalof och kollegor (1999) undersökte betydelsen av genustillhörighet, etni-
citet, utbildning, uppväxt på landsbygd eller stad, värderingar (altruism, 
egenintresse, traditionella värderingar, öppenhet för förändringar) och före-
ställningar om fördelarna med att äta vegetariskt (positivt för hälsan, djuren, 
miljön eller världshungern) för individens val att äta vegetariskt. Då man 
tagit hänsyn till samtliga bakgrundsvariabler visar resultatet att endast före-
ställningen att vegetarisk kost är mindre skadlig för miljön än en kost som 
innehåller kött, hade signifikant betydelse för att individen skulle välja att 
äta vegetariskt. Resultatet visade också att demografiska variabler inte hade 
någon direkt koppling till hur individen väljer att äta. Däremot skilde sig 
föreställningar om fördelarna med att äta vegetariskt åt, beroende på om 
respondenten till exempel var uppväxt på landet eller i staden, var man eller 
kvinna. Både svarta respondenter och kvinnor ansåg att vegetariskt ätande 
kan minska lidandet för lantbruksdjuren och minska världshungern, vilket 
ligger i linje med forskning som visar att kvinnor och minoritetsgrupper ofta 
har liknande värderingar. Kalof och kollegor (1999) argumenterar för att 
resultatet stödjer slutsatsen att människors konsumtion av mat, i alla fall 
delvis, motiveras av de värderingar och föreställningar de har.  

Tonåringars och vuxnas val att äta vegetarisk mat bedöms ofta olika. När 
det gäller tonårsflickor uttrycks ibland en oro inför deras vegetariska ätande. 
I en enkätstudie som omfattade elever (medelålder 16 år) i södra Australien 
visade att vegetarianerna (av de elever som beskrev sig själv som vegetaria-
ner var endast en minoritet pojkar) fäste större vikt vid sitt utseende genom 
viktkontroll, intresse för mode och media. De ägnade sig också i högre grad 
åt långgående åtgärder för att minska i vikt, som att använda laxermedel och 
att kräkas. Worsley och Skrzypiec (1997) menar därför att det är möjligt att 
se en utvecklingslinje mellan att äta vegetariskt under tonåren och ätstör-
ningar och föreslår att detta kan vara en del i en kvinnlig identitetsutveck-
ling. De menar också, att till skillnad från vuxna vegetarianer är vegetariskt 
ätande bland tonåringar i högre grad kopplat till ett pågående identitets-
arbete. I en brittisk intervjustudie med tonårsflickor föreslår Kenyon och 
Barker (1998) att valet att bli vegetarian under tonåren kan vara ett sätt för 
flickorna att göra uppror mot föräldrarnas värderingar och att ta avstånd från 
den manliga dominansen i samhället, om man utgår från att köttätande är 
kopplat till manlig dominans. För att få fördjupad förståelse för tonåringars 
matkonsumtion behövs, menar Worsley och Skrzypiec (1997, 1998) ytterli-
gare forskning om hur ungdomars föreställningar och handlade kan knytas 
till olika ideologier. De fann att vegetarianerna till stor del tycktes skilja sig 
åt från icke-vegetarianerna genom sitt synsätt på världen. Vegetarianerna var 
till exempel mer oroade över miljöfrågor och värderade jämlikhet mellan 
könen högre än icke-vegetarianerna (Worsley och Skrzypiec 1998).  
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Antropologen Anna Willetts (1997) ifrågasätter dock antagandet att 
vegetarianer respektive de som äter en kost som innehåller kött också repre-
senterar två skilda sätt att betrakta världen. I en studie som hon genomförde i 
ett bostadsområde i nordöstra London använde hon flera olika metoder så 
som deltagande observation, intervjuer och matdagböcker. Willetts argu-
menterar för att hennes resultat tyder på att vegetariskt ätande och köttätande 
inte är så olika som det ofta har föreslagits. Dels är det i många fall omöjligt 
att skilja de två kategorierna åt via matvanorna. Resultatet visade att bland 
informanter som definierade sig själva som vegetarianer, var det flera som 
ibland åt fisk och kött (oftast kyckling). Dels, snarare än att ha helt olika 
föreställningar, delade många av köttätarna och vegetarianerna liknande syn-
sätt på till exempel hälsa, djurhållning och miljöfrågor. Willetts lyfter också 
fram att vegetarianer som deltog i hennes studie inte alltid var mer miljö-
medvetna än icke-vegetarianerna, och oavsett matvanor var det många som 
uttryckte att djurhållningen borde förbättras. Studien visar att vegetarianerna 
och köttätarna delade vissa idéer om vad det innebar att vara en ”sann” 
vegetarian. Skillnaden var dock att vegetarianerna eller veganerna ofta förde 
sådana resonemang med sig själva — vilka kriterier skulle de uppfylla för att 
kunna betraktas som ”sanna” vegetarianer, så som att undvika djurprodukter 
överhuvudtaget. Köttätarna däremot pekade gärna på sådant som de upp-
levde som motsägelsefullt beteende hos vegetarianer, till exempel att de som 
sade sig vara vegetarianer ändå åt fisk. Köttätarna å sin sida försvarade ofta 
att de åt kött, vilket kan ses som ett uttryck för att köttkonsumtion är ifråga-
satt i vår kultur. En del deltagare i Willetts studie hävdade att köttet var en 
viktig beståndsdel i en ”riktig” måltid. De kände sig inte riktigt tillfredställda 
eller mätta om de inte hade ätit kött. Andra menade att det helt enkelt är 
”naturligt” att äta kött. En kvinna formulerade sig på följande sätt;  

By morals and ethics I think I’d like to be a vegetarian but I do actually feel 
that I’ve got omnivorous teeth and I’m designed as an omnivore. (Willetts, 
1997:120)   

Ovanstående tyder på, menar jag, att oavsett vilka matvanor man har, är 
köttätande en fråga (bland andra) som är associerad med föreställningar om 
vad och hur vi bör äta. Detta är ju också i linje med Holm och Møhls (2000) 
resultat från intervjuer med familjer i Köpenhamn som jag nämnt tidigare 
som visade på att, trots att kött utgjorde en betydande del i informanternas 
måltider så uttryckte de ambivalens i förhållande till köttätade. Willetts lyfter 
fram den mångdimensionella relationen å ena sidan mellan konsumtion av 
mat, föreställningar om mat och identitet och å andra sidan risken att redu-
cera förståelsen av olika sätt att äta till endast en ”variabel”, så som köttkon-
sumtion: 
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While dietary choices reflect and reinforce identity, the complexity of this 
process is hidden when identity simply becomes an issue of the presence or 
absence of one food item: even more so when this food item, meat, is 
ascribed only one meaning. (Willetts 1997:126) 

För att ”förklara” det vegetariska valet använder forskare olika förklarings-
modeller. Ett sätt är att betona att matkonsumtion hänger samman med 
föreställningar och värderingar, och att föreställningar också kan ses som 
ideologiskt färgade (Kalof et. al 1999). Vegetariskt ätande bland tonåringar 
har kopplats samman med formandet av en identitet under tonåren (se till 
exempel Kenyon & Barker 1998; Worsley & Skrzypiec 1997). En del fors-
kare har också betonat att ett identitetsperspektiv och teorier om sociala 
rörelser kan användas som en utgångspunkt för att få en fördjupad förståelse 
för både tonåringars och vuxnas vegetariska val (Kalof et al. 1999). Men det 
finns också forskare som ifrågasatt antagandet att vegetarianer och köttätare 
skiljer sig åt i sitt synsätt på världen och visat att de också delar många före-
ställningar och inte heller på ett enkelt sätt kan skiljas åt genom sitt sätt att 
äta (Willetts 1997).  

Sammanfattningsvis kan sägas att i dagens risksamhälle framträder nya 
risker, som också anknyter till konsumtion av mat. Dessa risker kan beskri-
vas på olika nivåer, så som ”yttre” risk som drabbar alla i samhället (hit hör 
exempelvis ”galna-kosjukan”) respektive risk relaterad till den enskilda 
människans livsstil med betoning på individens ansvar. Forskning om hur 
människor uppfattar och hanterar risker i vardagen tyder på, att människor 
för att skapa förtroende i en osäker värld, utvecklar strategier för en egen 
förståelse om vad som är ”bra” och ”dålig” mat. En central fråga rör följd-
verkningarna av att tillverka mat i stor skala. Mat ses allt mer som lösryckt 
från sina naturliga sammanhang, vilket också aktualiserar en rad etiska 
frågeställningar. Att valmöjligheterna har ökat när det gäller maten gör också 
att ätandet har blivit föremål för individuella reflexionsprocesser i högre 
grad än tidigare. En del forskare pekar även på att själva ätandet på ett dju-
pare plan rör vid existentiella tvetydigheter, vilket kan göra att det upplevs 
som riskfyllt. Exempelvis krävs mat både för att få kraft och uppnå hälsa och 
på samma gång kan det vi äter ge upphov till ohälsa. Vidare karaktäriseras 
vårt samhälle av en förändrad syn på relationen mellan människa och natur, 
och att människans ”herravälde” över djuren är ifrågasatt. I empiriska studier 
uttrycker människor ambivalens i förhållande till köttkonsumtion som både 
knyter an till negativa följdverkningar av den moderna djurhållningen och 
omsorg om djuren, vilket också kan formuleras som ett etiskt imperativ. Vi 
bör äta ”etiskt”, det vill säga inte tära på naturen eller utsätta djuren för 
lidande genom vår matkonsumtion. Det framgår också att kött fått en ny 
position i modern matkultur, i den meningen att kött inte längre automatiskt 
ses som själva centrumet för måltiden, utan som en ingrediens bland andra i 
måltiden. I flera länder ökar också antalet vegetarianer och inom samhälls-
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vetenskaplig forskning försöker man på olika sätt besvara frågan om varför 
det vegetariska valet, som kan ses som en utmanare till köttätarkulturen, 
blivit kulturellt gångbart i vår tid. I denna diskussion framträder olika typer 
av nutida vegetarianism som exempelvis politisk/moralisk vegetarianism och 
vegetariskt ätande som mer kan betraktas som en del i omsorgen om den 
egna hälsan. I nästa avsnitt kommer jag att fortsätta att behandla frågor om 
matens identitetsskapande funktioner, här med inriktning mot temat mat som 
kroppslighet och mot bakgrund av teorier om vårt samhälle som en konsum-
tionskultur.  

2.2 Mat, kropp och konsumtion 
2.2.1 Kroppen som ”projekt” 

Hardly a day goes by without a report in the news media either on the linking 
of a food substance with illness or disease, or a claim that a foodstuff serves 
to protect against ill health. (Lupton 2000:205)  

Som citatet ovan ger uttryck för är mat och ätande ”heta” ämnen i dagens 
västerländska samhälle. Sambandet mellan mat och hälsa och sjukdom 
uppmärksammas ständigt inom media, förebyggande hälsovård och inom 
kommersiella arenor så som reklam och marknadsföring. Genom dessa åter-
kommande rapporter om mat som sägs ge upphov till hälsa respektive ohälsa 
har också maten kommit att medikaliseras och även hälsobegreppet har fått 
en vidgad betydelse i vårt samhälle (Lupton 2000). Ibland ses hälsa som 
liktydig med framgång och lycka, vilket säger något om dess kulturella 
värde (Herzlich 1995). Att aktivt sträva efter att uppnå hälsa har blivit en 
uppmaning i vår tid (Lupton 1995). Då individens ansvar för sin hälsa i 
ökande grad betonas när det gäller mat och ätande (Lupton 2000), är impe-
rativet att sträva efter hälsa särskilt intressant i relation till människors före-
ställningar om mat, ätande och kroppslighet. I vår moderna konsumtions-
kultur har kroppen en central betydelse. Sociologen Chris Shilling (1993) har 
lyft fram idén om kroppen som ”projekt” i bemärkelsen att människor allt-
mer betraktar kroppen som ”ofärdig”, som möjlig att ”arbeta på” och som 
delvis formad via livsstilsval. Ett uttryck för detta är också att kroppen i stor 
utsträckning behandlas som något som kan formas och dekoreras, som ett 
uttryck för individuell identitet. Även om det idag finns möjligheter att radi-
kalt förändra kroppen, till exempel via plastikkirurgi, så är de metoder män-
niskor använder sig av ofta av enklare karaktär. Det kan handla om att 
anamma en viss diet (mer eller mindre framgångsrikt) eller att börja motio-
nerna. Hur kroppen som projekt uppfattas och hanteras hänger även nära 
samman med människors sociala tillhörighet. Inte minst tenderar kroppspro-
jekt att skilja sig åt med avseende på med genustillhörighet. Kroppen som 
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projekt innebär att oavsett var vi befinner oss i den sociala ordningen så upp-
manas vi att ta ett individuellt ansvar för våra kroppar. Genom att undvika 
rökning, äta viss sorts mat och motionera kan vi till exempel förebygga can-
cersjukdom och hjärtinfarkt. Men ”kroppsregimerna” handlar inte bara om 
en strävan efter att undvika sjukdom utan också om kroppsligt och själsligt 
välbefinnande (Shilling 1993). Kroppen är ju en fysisk organism som måste 
tas omhand av sin ”ägare”, och den är en källa till både njutning och smärta. 
Sätt att tillhandahålla mat förstås bäst som ”regimer”. Matvanor kan 
beskrivas som en slags ritual men påverkar också kroppsformen, vilket i sin 
tur kan säga något om individens sociala bakgrund och den självbild hon 
eller han utvecklat. Kroppsregimer är därmed av central betydelse för 
identiteten just för att de binder samman vanor med den ”visuella” kroppen 
(Giddens 1991). Men på en individnivå har inte alla samma förutsättningar 
att ”övervaka” och ta hand om sina kroppar. På så vis manifesterar sig ojäm-
likhet på flera olika nivåer, inte bara i tillgången till ekonomiska, utbild-
ningsmässiga resurser och kulturellt kapital, utan också i kroppslig ojäm-
likhet (Shilling 1993). 

I vårt samhälle har även konsumtionen fått en allt större betydelse för 
kroppsuppfattning och identitet. Credot inom konsumtionskulturen kan sägas 
vara ”jag konsumerar alltså är jag” (Williams & Bendelow 1998). Inom en 
sådan kultur finns en tendens att lägga allt större vikt vid kroppens framto-
ning som en del i självidentiteten. Värden som skattas högt är ungdom, 
skönhet, god hälsa och att vara i form. Ju mer kroppen kan sägas leva upp till 
dessa värden, desto högre är dess värde. Men individen ska inte ses som ett 
passivt offer för pressen att leva upp till dessa ”ungdomsvärden”. Relationen 
mellan kropp och identitet karaktäriseras av en hög grad av reflexivitet 
(ibid). En del menar att livsstilsval och ”kroppsplanering” inte endast är ett 
narcissistiskt företag utan också kan förstås just som en del av livet i ett 
senmodernt samhälle. Det som vid en första anblick kan te sig som en foku-
sering vid det ”yttre”, kan vid närmare betraktande också förstås som ett 
djupare behov av att aktivt kontrollera och ”konstruera” kroppen genom 
olika livsstilval (Giddens 1991; Williams & Bendelow 1998). Det som skil-
jer vår tids kroppsdisciplin från tidigare är att idag är syftet inte att nå längre 
i vår andliga utveckling och motverka köttets ”frestelser” (Williams & 
Bendelow 1998). Istället är vi upptagna med den yttre estetiken hos våra 
kroppar och att hedonistiskt uttrycka begär, vilket också kan samspela väl 
med en inre omsorg om vår hälsa och kroppens optimala fungerande. Den 
fasta, muskulösa kroppen har blivit en symbol för den ”rätta attityden”, som 
betyder att man bryr sig om sig själv och hur man framstår inför andra. En 
sådan kropp signalerar viljestyrka, energi, kontroll och förmågan att ”göra 
någonting” av sig själv. Att komma i form har till exempel sagts främja en 
känsla av välbefinnande och “effektivitet“ (ibid.). Det finns också forskare 
som uppmärksammat en motdiskurs till asketismen, som handlar om mat 
som välbehag, nöje och njutning (Lutpon 1996;Valentine 1999). Även om 
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många idag har tagit till sig generella hälsoråd om mat, exempelvis att vi bör 
äta grönsaker, fibrer och minska fettintaget så förekommer också en skepsis 
mot dessa råd. Holm och Iversen (1997) fann att människor uttryckte ambi-
valens och skepsis i förhållande till denna asketiska hälsodiskurs. Denna 
skepsis, menar de, grundar sig dels i att disciplin och asketism inte upplevs 
som attraktivt och dels i problem av mer praktiskt natur. Hur kan man inför-
liva dessa råd i vardagslivet utan att det kompliceras alltför mycket? Dess-
utom uttryckte de människor Holm och Iversen intervjuade tvivel på värdet 
av olika hälsoråd. Hälsa är så mycket mer än att äta ”rätt” och motionera. 
Exempelvis ”handlar det om hur man bor och har det psykiskt”, uttryckte en 
respondent. Motvilja uttrycktes dock inte entydigt. Deltagarna i studien 
berättade att de i sitt vardagsliv växelvis anammade råden (ofta under korta, 
intensiva perioder) respektive tog avstånd från dem (Holm och Iversen 
1997). Holm och Iversen menar att detta kan ses som en mer generell ambi-
valens i förhållande till hälsodiskursen som också kan knytas till olika före-
ställningar om hälsa. Av intresse här är bland annat Crawfords (1984) studie 
om synen på hälsa. Han fann att enligt ett mer holistiskt synsätt kan hälsa ses 
som ”frihet”, i både själslig och kroppslig bemärkelse. Det viktigaste, enligt 
detta sätt att se, är att man lever ett liv som man är glad och tillfreds med. 
Drabbas man av sjukdom framstår detta som än viktigare. Enligt ett synsätt 
som knyter an till det biomedicinska finns det istället en tendens att se hälsa 
som liktydigt med disciplin. Hälsan blir då resultatet av olika hälsofrämjande 
aktiviteter som att äta sunt och motionera (Holm & Iversen 1997). Av detta 
resonemang går det också att utläsa olika imperativ omkring mat och ätande. 
Å ena sidan bör mat vara ”nyttig” och generera hälsa, å den andra sidan, bör 
mat vara vacker, god och skänka njutning.   

Kort och gott, hälsa har blivit en av de viktigaste metaforerna och driv-
krafterna i den västerländska kulturen. Men, som vi har sett, finns det samti-
digt olika typer av ”hälsor”. Hälsa kan bli ett imperativ för att åstadkomma 
en disciplinerad och produktiv arbetskraft. En ständig strävan efter hälsa kan 
också fungera som ett imperativ för att konsumera. Kroppen kan därmed ses 
som en arena för kulturella motsägelser i vårt samhälle, där disciplin, njut-
ning och nöje kolliderar. En konsekvens av konsumtionskulturen kan bli att 
kroppar som inte fungerar ”normalt”, till exempel på grund av sjukdom eller 
som inte tillräckligt motsvarar kraven på ett acceptabelt yttre enligt gällande 
normer, betraktas som avvikande. Dessutom, att åldras “med värdighet“ är 
inte lätt inom en sådan kultur. Att åldras och att dö kan i sig ses som en 
sjukdom i behov av bot (Williams & Bendelow 1998).  

2.2.2 Den ”visuella” och den ”sinnliga” kroppen  
Inom samhällsvetenskapen har kroppslighet främst handlat om den “visu-
ella“ kroppen, det vill säga den kropp som vi uppfattar med ögat. Det finns 
dock forskare som intresserat sig för den ”sinnliga” kroppen, det vill säga 
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den kropp som vi kan uppfatta med alla våra sinnen (Valentine 1999). Den 
sinnliga kroppen är särskilt intressant i förhållande till mat, eftersom ätandet 
ger upphov till sinnesförnimmelser av olika slag som på ett komplex sätt kan 
samspela med kroppsliga ideal i vår tid. Mat kan också omfattas av en annan 
slags rumslighet än ”kroppsgeografin” och relateras till platser som är sym-
boliskt laddade så som hemmet, gymet, arbetet, och krogen. Poängen är att 
den subjektiva upplevelsen av kroppen och kroppsdiskurser kan variera i 
olika sammanhang och därmed skapa en ”splittrad” kropp eller flera kroppar. 
Vad som ses som normalt inom en sfär kan betraktas som avvikande i en 
annan. Ätandet och hur vi hanterar våra kroppar formar både hur vi ser på 
oss själva och hur vi positioneras i det sociala rummet. En viktig aspekt är att 
självdisciplin i väst upprätthålls via skampraktiker, liksom att den feta krop-
pen inte är välkommen i många miljöer. Men kroppar är sällan helt discipli-
nerade och fogliga eller helt fria från skuggan av den asketiska diskursen. 
Hur vi upplever att den egna kroppen är vår egen och privat kan därmed 
variera mellan olika sociala sammanhang (ibid).  

I empiriska studier har det framkommit att det finns motdiskurser eller 
utmanare till det smala kroppsidealet. I en brittisk studie ombads kvinnor i 
fokusgrupper att diskutera ”vad hälsa betyder för dem” (McKie, Wood, 
Gregory 1993). Deltagarna kopplade samman matkonsumtion med hälsa och 
gav uttryck för att hälsa kan uppnås genom att ”äta de rätta sakerna”. Kosten 
var också för många av kvinnorna kopplad till frågor om utseende, skönhet 
och kroppsvikt. Men det fanns också de som uppgav att de var nöjda med sig 
själva och inte hade för avsikt att ge efter för ”trycket utifrån” och gå ner i 
vikt. En annan empirisk studie visar på större motsägelsefullhet vad det 
gäller kvinnors relation till mat. I Australien genomförde Germov och 
Williams (1996) fokusgruppsintervjuer med kvinnor som tidigare bantat. 
Fokusgrupperna hade olika socioekonomisk sammansättning, men det var 
påfallande hur lika diskussionerna var i grupperna. I likhet med andra studier 
framträder en moralitet omkring mat. Kvinnorna delade in mat i ”bra” 
respektive ”dålig” mat utifrån dess hälsoegenskaper. Det framkom också att 
en del kvinnor medvetet valde att äta ohälsosamt om det skulle kunna inne-
bära att de minskade i vikt, vilket visar med vilket allvar en del kvinnor ser 
på praktiken att disciplinera sina kroppar. En rad förhållningssätt till det 
smala kroppsidealet identifierades, i termer av accepterande, ändrande, göra 
motstånd mot eller avfärdande av det rådande idealet. De kvinnor (och ofta 
deras manliga partners) som uttalat reagerade mot den smala normen före-
språkade ett accepterande av den egna storleken och trots att detta förhåll-
ningssätt kan ses som en marginaliserad diskurs är den en utmanare till det 
dominerade idealet, menar Germov och Williams. Dessa forskare drar slut-
satsen att övervakning av kroppen idag handlar om vad som betraktas som 
den ”estetiska” kroppen, synen på sexualiteten liksom en strävan efter ett 
långt liv. Kännetecknande för konsumtionskulturen är också att den rymmer 
olika livsstilar som kan få betydelse för inställningen till mat och ätande. Det 
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finns sammanhang inom vilka kroppsnormer skiljer sig från det rådande 
smalhetsidealet. Anne Bolin (1992), som själv är kroppsbyggare, undersökte 
relationen mellan synen på ätande och ideal kring ”kroppsbyggarekroppen”. 
Hon tar upp föreställningen om att det kan uppfattas som ”kvinnligt” att inte 
vara så stor i maten, men påpekar att detta inte tycks gälla för de kvinnliga 
kroppsbyggarna. I gymet skröt flera av dem om hur mycket de kunde äta och 
skojade med sina manliga kollegor att de kunde äta mer än dem. En slutsats 
är att i kroppsbyggarkulturen smälter manligt och kvinnligt delvis ihop eller 
korsar varandra på ett icke-traditionellt sätt. För att uppnå ett manligt ideal 
med en stor, stark kropp ägnar sig män, enligt Bolin, åt en traditionell 
”kvinnlig” oro för kaloriintag. Detta betyder att kvinnor och män kan förenas 
av ett gemensamt intresse och efterhand kommer deras kroppar att likna 
varandra. Å andra sidan är kroppsbyggareidealet länkat till föreställningar 
om manlig fysik, det vill säga hårda, muskulösa kroppar med breda axlar och 
smala höfter. Denna fysik kan dock vara lika onaturlig för många män som 
den är det för kvinnor. Men trots allt är den manliga kroppsbyggarens man-
lighet inte hotad av en strävan mot detta ideal. Den kvinnliga tävlings-
deltagaren kan å sin sida uttrycka ”kvinnlighet” genom frisyren, hårutsmyck-
ningar och naglarnas längd. Bolin menar att emedan det kanske inte finns 
några ”naturliga” kroppar, kan sportiga livsstilar minska skillnaderna mellan 
könen.   

Kulturgeografen Gill Valentine (1999) intresserar sig för i vilken 
utsträckning individer skapar ett utrymme för sin egen kropp i olika sam-
manhang, i ”den andres disciplinerande blick”, snarare än i enlighet med 
egna begär. Hon för ett resonemang om olika slags kroppar, bland annat den 
sexualiserade kroppen, kroppen som föremål för åtrå. Ätande och kroppsliga 
uttryck begränsas av moraliska idéer om hur vi bör se ut för att vara sexuellt 
åtråvärda. Idag, i ”svältens århundrade”, har den anorektiska kroppsformen 
kommit att utgöra ett kvinnligt ideal inom mode och mediakultur. Somliga 
menar att den press som detta skapar på kvinnor är en delförklaring till att 
ätstörningar som anorexia och bulimia uppstår i vårt samhälle (Nettleton & 
Watson 1998). Valentine undersökte förhållningssättet till mat och hur det 
hänger samman med formandet av identitet med fokus på förståelse av 
kroppen i skilda sociala sammanhang. Det visade sig, att de kvinnor som 
deltog i hennes studie, inte bara argumenterade för att deras förhållningssätt 
till mat påverkades av föreställningar om vad som kan betraktas som en 
sexuellt åtråvärd kropp, utan också av kroppsliga förnimmelser (känslor av 
förorening, njutning och så vidare) som kan härledas till ätandet. En del 
kvinnor beskrev att de förde en kamp med sin kropp och försökte kontrollera 
dess begär och behov. Andra kvinnor gav däremot uttryck för en mer dialek-
tisk relation mellan kropp och medvetande, vilket gav större utrymme för 
kroppens behov: ”Both the body-self and the mind-self could influence each 
other” (Valentine 1999:335). Valentine tar också upp att forskning tyder på 
att mäns kroppar idag är i fokus på ett annat sätt än tidigare. Den ökade före-
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komsten av manliga kroppar inom media och reklam har förvandlat även den 
manliga kroppen till en vara. Mannen befinner sig i blickfånget även inom 
folkhälsodiskursen. Till exempel görs särskilt medelålders och äldre män 
uppmärksamma på negativa konsekvenser av att vara överviktiga. Idag 
inordnas således kvinnors kroppar och i någon mån mäns, inom en diskurs 
som handlar om ansvaret för en sexuellt åtråvärd kropp. 

2.2.3 Matkonsumtion som social risk  
Mat och risk kan, som tidigare belysts, förstås utifrån olika nivåer. Till yttre 
risker räknas exempelvis faror orsakade av miljökatastrofer medan risk på 
individnivå ses som knuten till individens livsstil. När det gäller ätandet 
finns det också risker på en mer symbolisk nivå. Att föra in ett ämne i krop-
pen som från början är ”något annat” till att bli en del av den egna kroppen 
är i sig själv sammankopplat med ett risktagande. Här vill jag dock lyfta 
fram en annan aspekt, nämligen matkonsumtion som social risk. Sociala 
risker hänger samman med normer kring hur människor bör bete sig när de 
äter och även till bedömning av kroppars utseende utifrån kulturella ideal. 
Sättet att äta, preferenser för viss mat och bordskick kan ses som markörer 
för att urskilja sociala grupper. ”God smak” anger social överlägsenhet. Då 
kontroll över kroppsstorlek både kan förstås som kännetecknande för en 
”civiliserad” person och som fysiskt attraktivt, kan avvikande kroppsstorlek 
ge upphov till särskilda risker i det sociala livet. Det finns ett samband 
mellan föreställningar om kost, hälsa, kroppsstorlek och att vara attraktiv, 
vilket Lupton (1996) beskriver som ett slags treenighet, den mellan mat, 
hälsa och skönhet. En fet kropp betraktas ofta som ett resultat av lathet eller 
en oförmåga att hantera sina behov. I intervjustudier, fortsätter Lupton 
beskriver många kvinnor men även män att de föraktar sig själva och har 
skuldkänslor när de anser sig ha ätit för mycket eller ha ätit ”skräpmat”. Att 
vara smal (men inte ”för” smal, då det skulle implicera att personen lider av 
näringsbrist, en allvarlig sjukdom som HIV/AIDS eller är anorektiker) är 
förknippat med hälsa och innebär också ett moraliskt plusvärde: 

Just as the attainment and preservation of good health is perceived as a moral 
accomplishment, the achievement of a slim body represents the privileged 
values of self-control and self-denial. (Lupton 1996:137) 

Utifrån detta resonemang kan också ett imperativ relaterat till det smala 
kroppsidealet formuleras. Poängen är att sociala normer är betydelsefulla för 
hur vi konstruerar och uppfattar risker i relation till matkonsumtion:  

…foods may be conceptualised as ‘risky’ by some individuals or social 
groups even when there is no apparent biological link to ill health or disease. 
Their danger are founded far more on social norms and cultural conventions 
associated with the need for individuals to maintain some sense of certainty 
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and order, preserve self-integrity, present themselves as ‘civilised’ and 
defend their bodily and symbolic boundaries against transgression. (Lupton 
2000: 217) 

Tillika kan idéer om ”god smak” vad det gäller val av mat och bordskick 
väcka känslor av osäkerhet, exempelvis under ett restaurangbesök. Pierre 
Bourdieu (1984) har visat hur olika sätt att äta kan ses som ett uttryck för 
klasstillhörighet. I det sociala livet kan därför mat och ätande ses som 
uttryck för identitetssträvanden och som identitetsmarkörer. Utåt sett kan 
denna strävan betraktas som ett sätt att kommunicera och skilja ut sig från 
andra sociala grupper och inåt som en reflektionsprocess (Giddens 1991; 
Bourdieu 1984). Man kan säga att kropp och mat fått en delvis ny och ökad 
betydelse i den västerländska människans förståelse av ”vem hon är”. Det 
finns således en röd tråd mellan mat, kropp och identitet.  

Sammanfattningsvis i den västerländska kulturen kan kroppen förstås som 
ett ”projekt” i vardande, som det är möjligt att ”arbeta på” och som blir ett 
uttryck för individuell identitet. I dag uppmanas vi också att ta ett individu-
ellt ansvar för våra kroppar genom att följa olika hälsoråd. När fokus är rik-
tat mot kroppen i konsumtionskulturen kan den även knytas till olika livssti-
lar till vilka olika sätt att äta och kroppsliga ideal kan höra. Till stor del 
handlar mat som kroppslighet om den ”övervakade” kroppen eller kroppen 
utifrån ett civiliseringsperspektiv relaterat till vad, hur mycket och hur man 
äter. Det handlar om normer och värderingar omkring det som anses vara en 
”civiliserad” kropp, men också om att normer och värderingar kan variera i 
olika rumsliga och sociala sammanhang, så som hemmet och arbetsplatsen 
och därmed skapa en ”splittrad” kropp eller flera kroppar. Exempel på olika 
typer av kroppar som tas upp i humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning är den ”hälsosamma”, ”moraliska”, ”estetiska”, ”sexualiserade”, ”and-
rogyna”, ”visuella” och ”sinnliga” kroppen. Dessa olika kroppar kan associe-
ras med genustillhörighet och social position på så sätt att de anger vad som 
anses vara ”kvinnligt”, ”manligt”, ”god” och ”dålig” smak inom kulturen. På 
så vis får också vårt sätt att förstå kroppen betydelse för identitetssträvanden 
och kroppen fungerar som en identitetsmarkör. Ett exempel är att den smala 
kroppen framställs som ett kvinnligt ideal inom mode och mediakultur, men 
att det också finns motdiskurser som förespråkar ett accepterande av skilda 
kroppsstorlekar.  

Matens innebörder kan också variera mellan olika diskurser, som exem-
pelvis asketismen eller en diskurs som betonar mat som välbehag, nöje och 
njutning. Av detta kan olika imperativ formuleras. Å ena sidan, vi bör äta 
nyttigt för att uppnå hälsa. Å den andra sidan, mat bör vara vacker och aptit-
lig för att skänka njutning. Även smalhetsidealet får inflytande över hur vi 
tänker att vi bör äta. Som helhet kan förståelsen av relationen mellan mat, 
ätande och kropp ses som en komplex interaktion mellan olika diskurser, 
sociala relationer, praktiker (hur vi hanterar kroppen) och sociala samman-
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hang. Konsumtion av mat är även förenat med sociala risker. Det handlar om 
idéer om ”god smak” vad det gäller ätandet och även idéer om hur vi bör se 
ut. Mitt i denna ”korseld” av inflytanden befinner sig individen. En konse-
kvens av konsumtionskulturen kan också bli att kroppar som inte tillräckligt 
lever upp till rådande normer och ideal kan komma att betraktas som avvi-
kande. På samma gång har inte alla samma möjligheter att ”övervaka” krop-
pen och konsumera, varför också ojämlikhet kan manifesteras som skilda 
möjligheter att hantera risk och kroppslig hälsa. Härnäst tar jag upp forsk-
ning som kan bidra till att belysa hur olika imperativ och ideal i kulturen 
avspeglas i skilda konsumtionsmönster när det gäller mat och ätande i det 
västerländska samhället.  

2.3 Klass, genus och ätande 
2.3.1 Ätandemönster i ett föränderligt samhälle 
Mat är en konsumtionsvara som i flera avseenden skiljer sig från andra kon-
sumtionsvaror (Warde 1997). Alla måste äta. Mat har också en utpräglat 
social betydelse och vi bestämmer inte alltid själva vad vi ska äta. I hushållet 
delar vi beslutet med andra familjemedlemmar. Kvinnor gör det mesta av 
arbetet som rör maten, även om detta mönster förändras något i de hushåll 
där kvinnor arbetar heltid utanför hemmet. Att antalet hushåll som består av 
en vuxen person har ökat gör att maten i mindre utsträckning blir föremål för 
ett gemensamt beslut (ibid.) Idag finns också en oro för att familjemåltiden 
minskat i betydelse. Sociologen Anne Murcott pekar på att denna oro för-
modligen har att göra med att ett familjeideal inom medelklassen är på väg 
att förändras, även om det ännu så länge finns lite empiri som stödjer denna 
slutsats (Murcott 1997). Forskning visar att människor både är selektiva och 
delar ätandemönster med andra människor (Warde 1997).2 Att människor 
äter på liknande sätt kan ha att göra med att vi alla nås av medias representa-
tioner av mat och ätande (reklam för mat, guider för att äta ute, matlagnings-
program med TV-kockar och kokböcker riktade till olika målgrupper) och 
samhällsinformation om hur vi bör äta (ibid.). Även masskulturen i form av 
lättillgänglig snabbmat omfattar idag alla: 

The whole experience of buying fast food has become so routine, so 
thoroughly unexceptional and mundane, that it is now taken for granted, like 
brushing your teeth or stopping for a red light. (Shlosser 2002:3) 

                               
2 Sociologen Alan Warde (1997) belyser hur olika samhällsprocesser, så som 
individualiseringstendenser i England, påverkar människors förhållningssätt till mat. Det är 
förändringar som kan sägas gälla i hela Västeuropa, vilket gör att resonemanget också är 
intressant för min studie i det senmoderna urbana Sverige.   
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Samtidigt består klasskillnader, med en ökad polarisering i ätandets mönster 
mellan dem med arbete och dem utan arbete eller manuellt arbete, hävdar 
Warde (1997), men pekar samtidigt på att det tycks som att medelklassen 
blir mer heterogen. En del följer de statliga hälsoråden och övervakar sina 
kroppar noggrant. Andra utvecklar en känsla för trender och moden när det 
gäller mat och ätande. Det finns också empiriskt stöd för att en del männi-
skor gör medvetna val när det gäller maten, för att därmed tillhöra en viss 
grupp, så som vegetarianer (ibid.). Warde (1997) använder sig av begreppet 
”stylization” för att beskriva tillhörigheten i en grupp baserad på kännedo-
men om en viss ”kod” eller ett antal, ofta implicita, estetiska regler. Personer 
som gör sådana här medvetna val är ofta jämförelsevis unga och tillhör 
medelklassen. I konsumtionssamhället bör man också känna till olika stilar, 
åtminstone någorlunda för att kunna orientera sig och delta i samtalet kring 
dem. Men trots att de som vuxit upp i konsumtionssamhället är vana att 
tänka i termer av olika stilar är inflytandet av ”stylization” i sin mest krä-
vande form, det vill säga att man följer ”koden”, främst begränsat till vissa 
ungdoms- och protestgrupper. Mindre krävande former kan dock förekomma 
bland medelklassen, inom vilken ”god” smak när det gäller mat och dryck, 
kännedom om det ”nya” och vana att äta ute kan ses som en del av själva 
klasstillhörigheten. På samma gång menar Warde att olika klasskulturer inte 
längre på samma sätt befinner sig i hierarkiska positioner i förhållande till 
varandra (inom ett socialt fält), i bemärkelsen att underordnade grupper 
försöker efterlikna högre klassers konsumtionsmönster i Bourdieus (1984) 
mening.  

Pierre Bourdieu (1984) använder begreppet habitus för att beskriva hur vi 
genom klasstillhörighet (= utbildning, yrke) socialiseras in i en särskild smak 
som styr konsumtionen inom alla områden — hur vi inreder vårt hem, klär 
oss, musiken vi lyssnar på och inte minst hur vi äter (ibid.).3 I det här 
sammanhanget är ”smak” både en estetisk och en moralisk kategori. Det är 
ett sätt att skilja det ”kultiverade” från det ”vulgära”, det ”smakfulla” från 
det ”kitschiga” (Lupton 1996). Till skillnad från ”stylization” som är mer av 
en individuell uppgift innebär delaktighet i Bourdieus mening en djupgå-
ende, omedveten, informell, given och bestående delaktighet, som genom sin 
”tagen för givet karaktär” får stort inflytande över individerna (Warde 1997). 
Habitus genereras genom de skilda levnadsvillkor som människor delar som 
tillhörande en social klass. Dessa erfarenheter internaliseras, blir även 
kroppsliga och ”omvandlas” till särskilda förhållningssätt till omvärlden, 
som fungerar som livsstilar (Bourdieu 1984). Även om smaken alltså 

                               
3 Sociologen Pierre Bourdieu genomförde sin omfattande enkätstudie under 1960-talet i det 
franska samhället, vilket kan få oss att ställa frågan hur användbar hans analys är idag. Jag 
menar, att om man utgår från att det svenska samhället är stratifierat framstår de 
socialiseringsmekanismer han beskriver som ett relevant analyseringsverktyg för att förstå hur 
klasstillhörighet kan verka i det sociala livet även idag.    
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uttrycks genom valet av olika konsumtionsvaror, så som kläder och mat, så 
”materialiseras” också klasstillhörigheten genom kroppen: 

…individuals’ very manner of walking, the way they hold their knife and 
fork, the musculature and size of their body, are all products of acculturation 
and signifiers of their social position, as are their preferences for food. 
(Lupton 1996:95)     

Bourdieus modell av hur ”smak” reproduceras socialt (habitus kan liknas vid 
ett socialt arv) har dock kritiserats för att den är alltför statisk — social klass 
och genustillhörighet får ett närmast deterministiskt inflytande över indivi-
ders levnadsmönster (se till exempel Lupton 1996). Denna kritik väcker 
frågor om hur förändringar gällande smakpreferenser kan förklaras på andra 
sätt än de som hänger samman med strukturella inflytanden så som social 
klass. En förklaring är att kulturella klassificeringar av mat tenderar att 
förändras eftersom kulturer inte är statiska (Warde 1997). Alltsedan 1960-
talets kulturella revolution förhåller oss vi oss mer informellt inom en rad 
områden, exempelvis gällande ”framtoning”, känslouttryck och ”etikett”. 
Detta har fört med sig att också normer som rör mat och ätande har blivit 
friare och att idén om ett universellt ideal gällande mat och ätande kopplat 
till den ”goda” smaken tycks vara föråldrad:          

Any very strong sense of there being a universal standard of good taste, an 
ideal menu, has gone into abeyance, with the magazines for instance purvey-
ing multiple styles rather than suggesting a preferred model. (Warde 
1997:187)  

Warde menar således att vi idag ser en ökad tolerans för olikheter vad det 
gäller matpraktiker och en bredare definition av vad som anses godtagbart att 
äta. Den traditionella menyn bestående av kött, potatis, grönsak har också 
minskat i betydelse. Men det betyder inte att ”vad som helst går” eller att alla 
normer har försvunnit. De privilegierade grupperna anger fortfarande vad 
som är önskvärt att äta, och förespråkar en pluralistisk modell enligt vilken 
ingen matlagningskonst/stil ses som överlägsen en annan — variation är 
idealet (ibid.). Att ”smak” kan fungera som en klassmarkör på ett ganska 
subtilt sätt diskuterades också av den brittiska antropologen Allison James 
(1997) i en studie av hur ”etnisk” mat fungerar som en klassmarkör. Ett sätt 
att urskilja sig var att anamma det autentiska etniska köket, till skillnad från 
att äta etnisk mat som blivit influerad av det engelska köket. Just kvalitet och 
äkthet var ledord för ”god” smak.  

2.3.2 En ”feminiserad” matkultur 
Vissa studier tyder på att matkulturen i de nordiska länderna håller på att 
”feminiseras” i bemärkelsen att mat som associeras med det ”kvinnliga” som 
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exempelvis det ”gröna”, ”lätta” och det ”magra” får företräde framför annan 
mat. Samtidigt står denna feminisering i en komplex relation till social klass 
och olika åldersgrupper. Omsorg om ”att vara i form”, vilket bland annat 
inkluderar fysisk träning liksom tankar och överväganden kring mat, är van-
ligt bland både kvinnor och män i medel- och överklassen. Även om forsk-
ning visar att kvinnor har hälsosammare matvanor än män, så är hälsan 
framförallt en drivkraft bland de medelålders och äldre. Bland yngre ålders-
grupper är varken män eller kvinnor särskilt oroade över sin hälsa. Bland 
äldre män kan risken för ohälsa medföra att de accepterar förändringar i 
kosten och för äldre kvinnor kan det innebära att de tillagar en mer fettsnål 
kost till familjen (Jensen & Holm 1999). Köttmat är förknippad med en tra-
ditionell och i viss mån föråldrad meny, även om den fortfarande står på 
bordet i många hem. I en dansk studie betraktades kost som innehåller grön-
saker och är mer varierad som modern, jämfört med traditionell köttkost som 
många av respondenterna förknippade med sin barndom. För en del av dem 
hängde denna förändring också samman med att de klättrat socialt och blivit 
en del i den urbana medelklassen. (Holm & Møhl 2000). Flera enkätunder-
sökningar i norra Europa visar att kött, potatis och alkohol utgör en större del 
av mäns kost och att frukt, grönsaker fisk och syrliga mjölkprodukter som 
yoghurt och färskost utgör en större del av kvinnors kost. De här skillna-
derna kan delvis förklaras av matens symboliska betydelse. Exempelvis 
associeras kött med styrka och makt. Av den anledningen kan konsumtionen 
av rött kött fungera som en symbol för maskulinitet (Jensen & Holm 1999), 
exempelvis visade en finsk studie att snickarna i högre grad än ingenjörerna 
tycktes anamma en köttbaserad kost som av forskarna relaterades till en tra-
ditionell manlighet (Roos, Prättälä & Koski 2001). Också studier av arbe-
tarklassfamiljer i Storbritannien visade att den ”riktiga” måltiden bestod av 
en köttbit, kokt potatis och kokta grönsaker som hustrun förväntades servera 
sin man efter arbetsdagens slut (Jensen & Holm 1999). I Holm och Iversens 
(1997) intervjuer med danska kvinnor förekommer också begreppet en ”rik-
tig” måltid. Men skillnaden är att det sätts i relation till hela familjens behov 
(inte bara mannens) och i motsats till de engelska kvinnorna, framhåller inte 
de danska kvinnorna köttets betydelse. Enligt danskorna är det snarare grön-
sakerna som gör maten till en ”riktig” måltid.  

Samtidigt tyder flera studier på att män med högre utbildning tenderar att 
ha liknande matvanor som kvinnor (Jensen & Holm 1999). Fagerli och 
Wandel (1999) fann att kvinnor generellt föredrog en viss sorts mat som det 
”lätta” och det ”magra”, men skillnaderna var ofta så stora mellan sociala 
grupper att det inte är fruktbart att tala om ”manliga” och ”kvinnliga” prefe-
renser utan att göra en koppling till socioekonomisk tillhörighet. Jensen och 
Holm (1999) uppmärksammar att kostrekommendationer i väst fokuserar på 
att öka konsumtionen av mat som ses som markörer för ”kvinnlighet” och att 
minska konsumtionen av mat som ses som markörer för ”manlighet”. Forsk-
ning tyder såldes på att vi går i en riktning mot en ”feminisering” av mat och 



 43

ätvanor, men det är osäkert om denna trend kommer att anammas av hela 
populationer eller endast av vissa grupper. Kvinnor kan ses som föregångare 
såväl som förmedlare av förändringar mot en mer hälsosam kost, vilket 
Fagerli och Wandel (1999) menar kan ha särskild betydelse i hushåll med 
lägre socioekonomisk tillhörighet. Men forskning har också visat, att särskilt 
kvinnor i hushåll med lägre socioekonomisk tillhörighet, har uttryck svårig-
heter att upprätta en ”hälsosam” kost beroende på tidsförberedelser, kostna-
der för hälsosamma produkter och oro för att familjemedlemmarna inte ska 
tycka om maten (Jensen & Holm 1999). 

Sammanfattningsvis visar forskning att vi alla idag nås av hälsoråd och 
medias representationer av vad och hur vi bör äta. Dessa kan också beskrivas 
som imperativ och identitetspositioner knutna till ett hälsotänkande, etiska 
överväganden och kännedom om trender och ”god” smak. På samma gång 
som det sociala arvet, så som det beskrivs av Bourdieu, fortsätter att ha 
inflytande över människors ätandemönster har ett förändrat samhällsklimat 
också möjliggjort ett ”friare” förhållningssätt till mat. Det finns inte längre 
ett allenarådande ätandeideal som (framförallt) anammas av de högre klas-
serna. Idag förespråkas istället variation och mångfald i kosthållet med 
inflytanden från olika matkulturer och sätt att laga mat. Forskare har också 
väckt frågan om en ny ”grön och lätt” och ”feminiserad” trend är på väg att 
slå igenom i befolkningen. Samtidigt begränsas denna trend av olika mattra-
ditioner och ojämlikhet i resurser mellan grupper i samhället.  

 
Som helhet visar den här forskningsgenomgången att man inom samhälls-
vetenskapen intresserar sig för människors förståelse av mat och ätande, 
framförallt i relation till risk och kroppslighet. Fram tonar bilden av ett risk-
samhälle som ställer ganska höga krav på människan. Hon ses som riskut-
satt, inte minst vad det gäller mat, ätande och hälsa men också som ansvarig, 
inte bara för den egna hälsan utan också för hur livsmedelskonsumtionen tär 
på både djur och natur. Att leva i konsumtionskulturen innebär också risker, 
men av ett annat slag. Det handlar om kroppen och risken för att i det sociala 
livet avvika alltför mycket från smalhetsidealet. Å andra sidan har också 
forskning visat att det finns ”motdiskurser” som ger utrymme för mat och 
ätande som välbefinnande och njutning. Därutöver finns även normer för hur 
vi bör bete oss i det sociala livet vad det gäller mat och ätande, normer som 
är kopplade till ”god” smak. Hur människor hanterar risker relaterade till 
mat och ätande i vardagen och hur detta förhåller sig till olika kulturella 
imperativ, kan även förstås i termer av identitetsskapande och knytas till 
olika identitetspositioner (som exempelvis vegetarianen). Vidare framgår att 
matval och ätandemönster varierar med kön, ålder och social tillhörighet, 
något som får betydelse också för den tillgängliga repertoaren av identitets-
positioner. Påtagligt är att imperativen berör så många olika områden i livet. 
Mat bör vara hälsosam, ”etisk”, estetiskt tilltalande och gärna varierad avse-
ende tillagningssätt och inflytande från andra matkulturer. Detta väcker frå-
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gor om hur människor förhåller sig till dessa komplexa uppmaningar, som 
också ges olika gestaltning via föränderliga kostråd och ständiga representa-
tioner av mat och ätande i media och som kan ses som ganska kraftfulla 
påverkans- och disciplineringsprocesser i samhället. För att bättre förstå 
betydelsen av dessa uppmaningar, liksom dynamiken i relationen mellan 
samhälleliga uppmaningar och det vardagliga livet, behövs en fördjupad 
kunskap om hur människor själva ser på, förhåller sig till och resonerar om 
egna val när det gäller mat och ätande — något som jag har för avsikt att 
undersöka närmare i denna avhandling.  
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3. Vardagliga föreställningar 

I den här avhandlingen är min avsikt att belysa människors delade idéer om 
mat och ätande. Sådana delade idéer, eller med andra ord vardagliga före-
ställningar eller vardagskunskap, har undersökts inom olika humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner. En av pionjärerna i utfors-
kandet av vardagskunskapens natur är socialfilosofen Alfred Schutz (1967). 
Han tog sin utgångspunkt i att all vår kunskap, såväl vetenskaplig som var-
daglig, är socialt konstruerad. Enligt Schütz sätt att se är inte världen min 
privata värld utan en värld jag delar med andra. Sålunda är också den kun-
skap jag tillägnar mig om världen intersubjektiv och formad inom ramen för 
socialisationsprocesser. Traditionellt sett har dock den västerländska kultu-
ren åtskilt kunskap från föreställningar. Vetenskaplig kunskap har förknip-
pats med ”sanning” och ”objektivitet”, medan föreställningar har framstått 
som både ”subjektiva” och osäkra (Flick 1998, Jovchelovitch 2002). Enligt 
ett annat sätt att se kan kunskap uppstå i olika former, med olika innehåll och 
logik. Den kunskap som utvecklas i ett vardagligt sammanhang karaktärise-
ras av annan slags rationalitet och syfte än den vetenskapliga kunskapen 
(Marková 2003). Ivana Marková talar om vardagskunskapens dialogiska 
rationalitet, till skillnad från den formella och logiska rationalitet som är ett 
ideal inom vetenskapen. Vardagskunskap har sin betydelse i att mötet mellan 
människor, vare sig det äger rum ansikte mot ansikte eller på annat sätt, för-
utsätter delade idéer som ger innebörd åt saker och ting och hjälper och oss 
att förstå varandra (Olin Lauritzen 2001; Philogène & Deaux 2001). Mer 
nutida samhällsvetenskapliga ansatser för att studera vardagskunskap empi-
riskt finner vi under rubriker så som subjektiv teori, kulturteori och socialre-
presentationsteori, med sina skilda studieobjekt och forskningsintressen (för 
en översikt se Flick 1998).  

Jag har valt att utgå från social representationsteori, då denna tradition 
särskilt intresserar sig för föreställningar i det föränderliga, moderna kun-
skapsintensiva samhället. Enligt den här traditionen ses vardagskunskap som 
en social kunskap som är meningsfull för individer och grupper i de lokala, 
sociala, kulturella och historiska kontexter de befinner sig i och man intres-
serar sig för hur föreställningar om olika fenomen eller sociala representa-
tioner förekommer inom olika sociala grupper, uppstår, cirkulerar och även 
försvinner ut ur det sociala livet. De sociala representationernas funktion är 
dubbel: vi orienterar oss i världen via den sociala ordning som representatio-
nerna skapar och vi använder oss av dem som en utgångspunkt för kommu-
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nikation (Chaib & Orfali 1995). För att närmare belysa just vardagliga före-
ställningar om vad och hur vi bör äta, ger social representationsteori 
utrymme för att studera dessa vardagliga föreställningar som intressanta och 
värdefulla i sig själva, med tanke på deras betydelse i vårt samhälle med sina 
föränderliga normer. I det följande tar jag först en utgångspunkt i en defini-
tion av sociala representationer så som föränderliga och dynamiska fenomen, 
skapade i kommunikation och interaktion mellan människor i olika vardag-
liga kontexter under rubriken Sociala representationer: bryggan mellan 
individen och samhället. Den kollektiva eller delade karaktären hos vardags-
kunskapen diskuteras liksom hur den är sammansatt, mångfacetterad och 
bestående av stoff från olika kunskapsområden, även vetenskapliga. Här ges 
också ett exempel på hur sociala representationer utvecklas via en förank-
rings- och objektifieringsprocess, som integrerar det nya med det gamla och 
ger representationen ett symboliskt och figurativt uttryck. Därefter belyses 
ett dynamiskt synsätt på sociala representationer, så som bestående av ett 
nätverk av varierande och kontrasterande typer av betydelser under rubriken 
Sociala representationer: ett nätverk av spänningar och motsatser. Det tar 
sin utgångspunkt i att kommunikationsprocesser i samhället är präglade av 
många olika ”röster” och synsätt som bryts mot varandra. Till sist riktas 
intresset mot relationen mellan sociala representationer och social identitet 
under rubriken Sociala representationer och identitetspositioner. Detta 
handlar om positionering i förhållande till sociala representationer — att 
anamma representationer innebär också att anamma identitetspositioner som 
man delar med andra.  

3.1 Sociala representationer: bryggan mellan individen 
och samhället 
3.1.1 Vad är sociala representationer? 
Med syftet att utveckla en socialpsykologi som skulle studera föreställningar 
i det moderna samhället, utvecklade Serge Moscovici under 1960-talet social 
representationsteori med utgångspunkt i den franske sociologen Emile 
Durkheims (1858-1917) begrepp kollektiva representationer. Durkheim 
studerade det förmoderna samhället och intresserade sig särskilt för de idéer 
och tolkningsramar som delas av samhällsmedlemmar och bidrar till att hålla 
samhället ”samman”, så som exempelvis religionen. Sådana kollektiva 
representationer reproduceras som kulturella mönster som i hög grad kom-
mer att definiera verkligheten. De blir med Durkheims ord ”sociala fakta” 
som bjuder motstånd mot förändring och lämnar litet utrymme för individu-
ell variation (Marková 2003). Sociala representationer däremot förmedlas 
inte på ett enkelt sätt till individerna. Den sociala aspekten syftar på att 
representationerna har ett gemensamt objekt och att de delas av många. Men 



 47

också på att de formas och utvecklas inom ramen för interaktionsprocesser 
som äger rum i sociala sammanhang (Moscovici 1995). Sociala representa-
tioner är sålunda dynamiska och öppna fenomen som hela tiden återrepre-
senteras och omtolkas (Marková 2003). Man kan likna de sociala represen-
tationerna vid sociokulturella föreställningar om världen, som omfattar oss 
alla så som medlemmar i en kultur:  

We are born into society and culture, we are also born into common sense 
knowledge. It is all around us and we adopt it for better or worse. For exam-
ple, we learn unwittingly to eat certain kinds and to avoid others, we adopt 
cultural criteria of beauty and ugliness, morality and immorality and we are 
socialised into common sense physics. (Marková 2003: 139)  

De sociala representationerna hämtar sitt stoff såväl från samhällsförhållan-
den och vidare tankesystem (vetenskapliga, kulturella, ideologiska, religiösa) 
som från individens erfarenhetssfär (Jodelet 1995). I vårt nutida samhälle har 
massmedia fått en nyckelroll både vad det gäller att generera och att sprida 
representationer. För att representationerna ska komma i omlopp och bli 
delade krävs dels att de är ”kulturellt gångbara”, dels att massmedia tar sig 
an den aktuella bilden (Wagner & Kronberger 2001). Moscovici (1984) 
beskriver media som en länk mellan å ena sidan ”abstrakt vetenskap”, före-
ställningar i allmänhet och vårt handlande som sociala varelser. Social-
psykologen Denise Jodelet (1995) liknar de sociala representationerna vid ett 
tolkningssystem som påverkar vårt förhållningssätt till omvärlden. Hon 
betonar att formandet av representationer alltid innebär att tolkande subjekt 
konstruerar eller rekonstruerar någonting (fenomenet). Därför säger oss 
representationen också något om subjektens sociala och kulturella delaktig-
het och tillhörighet. Det är i detta avseende som teorin om sociala represen-
tationer skiljer sig från ett mer kognitivt perspektiv. En central funktion hos 
de sociala representationerna är just upprätthållandet av en social identitet 
hos dem som delar dem (ibid.). För att studera kunskap som länkad till olika 
kontexter, transformering av olika kunskapsformer (exempelvis vetenskaplig 
kunskap som blir en del av den vardagliga kunskapen) och hur olika kun-
skapsformer ”spiller” över i vararanda (även vetenskaplig kunskap har ju sin 
grund i vardagskunskap) använder socialpsykologen Sandra Jovchelovitch 
(2002) begreppet ”cognitive polyphasia”. Hon argumenterar för att med 
detta begrepp kan föreställningar förstås som mångfacetterade och bestående 
av många olika ”röster”. Och betonar att vardagliga föreställningar är kun-
skap, men av en särskild sort. Dess påstådda ”irrationalitet”, dess länk till 
”vidskepelse” och traditionella samhällen handlar mer om värdeomdömen 
och en kunskapshierarki enligt vilken vetenskapligt kunskap bedöms vara 
mer ”riktig”, än att man ser till föreställningarnas funktion och syfte i det 
sociala livet. I vardagen använder vi oss av olika typer av kunskapskällor 
beroende på kraven i det sociala sammanhang vi befinner oss i och de 
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kunskapskällor som står till buds (Jovchelovitch 2002). Någonting behöver 
inte vara ”sant” i vetenskaplig mening för att det ska fungera i ett vardagligt 
sammanhang. I vardagen är inte argumentationens kraft beroende av logisk-
matematiska resonemang eller av empiriska bevis, utan snarare av om det är 
väl förankrat i människors lokala erfarenhetssfär och uppfattas som sant i 
social mening (Wagner & Kronberger 2001). Föreställningarna representerar 
(i såväl mer traditionella som senmoderna samhällen) olika aspekter av värl-
den, på samma gång som de ger mening, identitet och vägledning för en 
grupp människor. Enligt det här sättet att se betraktas kunskap som en akti-
vitet som måste förstås som relaterad till det sammanhang i vilken den upp-
står. Vardagskunskapen är meningsfull i ett vardagligt sammanhang. Den 
består av många olika kunskapsformer med olika slags rationalitet, som även 
kan stå i motsats till varandra, vilket i vardagslivet inte behöver uppfattas 
som ett problem (Jovchelovitch 2002). Centralt i social representationsteori 
är intresset för att studera ”bryggan” mellan individen och samhället. Sociala 
representationer betraktas som resultatet av kollektiva kommunikationspro-
cesser (inte skapade av isolerade individer ) (Moscovici 1984), vilket också 
kan formuleras som att de utgör en repertoar av kulturella föreställningar. 
Därigenom ses människan som en aktiv (med-)skapare av sin värld: 

So what we are suggesting is that individuals and groups, far from being pas-
sive receptors, think for themselves, produce and ceaselessly communicate 
their own specific representations and solutions to the questions they set 
themselves. In the streets, in cafes, offices, hospitals, laboratories, etc., peo-
ple analyse, comment, concoct spontaneous, unofficial, ‘philosophies’ which 
have a decisive impact on their social relations, their choices, they way they 
bring up their children, plan ahead and so forth. Events, sciences and ideolo-
gies simply provide them with ‘food for thought’. (Moscovici 1984:16)  

Utmärkande är vidare att när väl föreställningarna tagit form börjar de att 
”leva sitt eget liv”, cirkulera i det sociala livet och ge upphov till nya före-
ställningar. Samtidigt kan gamla föreställningar dö ut när de inte längre fyl-
ler någon funktion (Moscovici 1984). Moscovici definierar de sociala repre-
sentationerna på följande sätt ”a network of interacting concepts and images 
whose contents evolve continuously over time and space” (Moscovici 1998: 
220). De sociala representationerna kan betraktas som dynamiska strukturer 
som är rörliga, på samma gång som vissa aspekter av dem karaktäriseras av 
en långsammare förändringstakt (som ”sega strukturer”) och kan ses som 
relativt stabila under längre tidsperioder. På så vis kan inflytanden från äldre 
idéer sägas återspeglas i nutida föreställningar om världen. ”Our past experi-
ences and ideas are not dead experiences or dead ideas, but continue to be 
active, to change and to infiltrate our present experiences and ideas” 
(Moscovici 1984:10). Representationernas kraft ligger i att vi tar dem för 
givna — vi ”lever i dem”. Moscovici formulerar det som så, att hela tyngden 
av deras historia, sedvänja och sammanlagda innehåll möter oss i det sociala 
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livet med samma kraft som motståndet hos ett fysiskt objekt. Eller kanske 
ännu mer, fortsätter han, eftersom det som är osynligt är svårare att 
övervinna än det uttalade. ”I would even, go so far as to say that, the less we 
think about them, and the less we are aware of them, then the greater their 
influence becomes” (Moscovici 1984: 13-14). De är därmed också föreskri-
vande, eller normativa, det vill säga de berättar för oss hur vi bör tänka:  

…representations are prescriptive, that is they impose themselves upon us 
with an irresistible force. This force is a combination of a structure which is 
present before we have even begun to think, and of a tradition which decrees 
what we should think. (Moscovici 1984: 9) 

Men i takt med att samhället förändras, förändras också representationerna 
av världen, vilket äger rum inom ramen för ett ”kommunikationsarbete” — 
som länkar olika subjekt till varandra och till objektsvärlden:   

Representation is a mediating structure between subject-other subject-object. 
It is constituted as labour, that is to say, representations structures itself 
through the labour of communication and actions that links subjects to other 
subjects and to the object world. (Jovchelovitch 2002: 131) 

Oavsett om man vill säga något om representationernas ursprung, utveckling 
eller innehåll riktas fokus mot det ”tänkande samhället” snarare än mot indi-
viderna: 

…is that our contemporary common sense is not produced by thinking indi-
viduals but by thinking societies in clubs, museums, public libraries, political 
libraries, cafes, economic or political associations, ecological movements, 
medical waiting rooms, therapy groups, adult educations classes and so forth. 
Wherever people chat, cannot but chat, they exchange opinions, information, 
experiences, listen to ”those who know”, about health, mind, society, and 
seek agreement. Through the usual channels of communication new scientific 
ideas and technical and medical discoveries become part of the normal intel-
lect and language. (Moscovici 2001: 12)  

Av citatet framgår att sociala representationer kan beskrivas som socio-kul-
turella fenomen som formas i interaktion mellan människor, men som också 
karaktäriseras av att alla slags erfarenheter och källor används och samman-
vävs, också hämtade från den vetenskapliga sfären. I det senmoderna sam-
hället går det inte heller att dra någon skarp skiljelinje mellan experter och 
”lekmän”. Skillnaden dem emellan är istället beroende av vilket kunskap-
sområde som står i fokus. Även experten är lekman inom många kunskaps-
områden och ibland blir lekmannen expert inom ett visst område. Ett exem-
pel på det senare är att många kroniskt sjuka människor utvecklar en mer 
omfattade kunskap om den egna sjukdomen än den läkare som behandlar 
sjukdomen (Flick 1998). 
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3.1.2 De sociala representationernas utveckling och förändring 
En fråga som uppmärksammats inom traditionen är således relationen mellan 
sociala representationer och vetenskaplig kunskap. Forskare har intresserat 
sig bland annat för hur vetenskaplig kunskap omvandlas till vardagskunskap 
och i ett längre perspektiv blir en del av vårt kulturarv (Moscovici 2001). Ett 
exempel är Moscovicis (1961) inflytelserika studie av hur psykoanalysen 
blev en del av vardagskunskapen i Frankrike. Ytterligare ett exempel med 
dagsaktualitet är hur människor i Österrike (Wagner och Kronberger 2001) 
och Sverige (Wibeck 2002) förstår ny genteknologi i relation till den maten 
de äter. Så snart något blivit en del av vardagsvetandet är det dock av 
intresse att studera det som sådant. Detta kan gälla särskilt när en djupare 
förståelse av en företeelse får betydelse för lösningar på olika samhällspro-
blem (Moscovici 1995). Studier av sociala representationer har behandlat 
vardagliga föreställningar om skilda fenomen i dagens samhälle, så som 
hälsa och sjukdom (Herzlich 1973), psykisk ohälsa (Jodelet 1991), Hiv/Aids 
(Marková et al. 1995), intelligens (Raty & Snellman 1997), politiska kon-
flikter (Orr, Sagi & Bar-On 2000), reklambudskap (Silvana de Rosa 2001), 
religiösa föreställningar (Lindeman, Pyysiäinen & Saariluoma 2002), Inter-
net (Capozza et al. 2003) och Europeiska Unionen (Licata 2003), för att ge 
några exempel. Dessa och andra studier har visat att vardagskunskapen är 
både komplex, innehållsrik och varierad och värd att studera alldeles i sin 
egen mening, just med tanke på dess betydelse i det sociala livet. Men detta 
skall inte förstås som att det finns någon direkt eller enkel relation mellan 
representationerna och vårt handlande. Däremot påverkar de sociala repre-
sentationerna vilken ny information vi tar till oss och hur vi reagerar på olika 
fenomen i omvärlden (Moscovici 1998; Chaib & Orfali 1995).  

Nya tekniska landvinningar är ofta förknippade med ambivalens. Å ena 
sidan skall de förbättra livet för oss, å andra sidan är de behäftade med risker 
som är svåra att överblicka. Bioteknologi är ett exempel på en (relativt) ny 
och komplicerad teknologi. Den når långt in i människors vardag bland 
annat via genbehandlade matvaror som erbjuds på hyllorna i stormarknader. 
Dessa varor kan även bli en del av den egna kroppen och kräver därför 
någon form av symbolisk hantering — som också får betydelse för den soci-
ala identiteten. När något nytt blir en del av det kollektiva vetandet har man 
inom social representaitonsteori beskrivit detta i termer av två processer som 
är verksamma: objektifiering och förankring.  

If the members of a group lack a shared representation of some relevant phe-
nomena they engage in a sense-making activity. This involves naming the 
novel and attributing characteristics, which allows the phenomena to be 
talked about. In this understanding symbolic coping is the collective activity 
of a group struggling to maintain the integrity of its worldview which is also 
crucial for social identity. (Wagner & Kronberger 2001:148-49)  
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Objektifiering innebär att något nytt fenomen konkretiseras för att åstad-
komma ett figurativt, metaforisk eller symboliskt uttryck, som gör det möj-
ligt att både tänka och tala omkring fenomenet (Clémence 2001). Förank-
ringsprocessen å sin sida (som kan vara svår att skilja från 
objektifieringsprocessen) syftar till att göra det obekanta bekant genom att 
förankra det nya fenomenet eller idén i existerande föreställningar 
(Philogène & Deux 2001). Ett exempel, av relevans för frågan om föreställ-
ningar om mat, presenterar Wolfgang Wagner och Nicole Kronberger 
(2001). De fann att i Österrike, under en period då bioteknologin för första 
gången i större omfattning var föremål för massmedias intresse, spelade 
bilden av den ”naturliga tomaten” kontra den ”smittsamma, monstruösa 
genmodifierade tomaten” en viktig roll för människors förståelse av den nya 
biotekniken. Valet av just den här metaforen var inte godtyckligt utan sva-
rade mot det sociala sammanhang där representationen utvecklades. Under 
1997 var bilden av en röd, fin och till synes ”hälsosam” tomat som sprutinji-
ceras av en handskbeklädd hand (ser ut som sjukhushandskar) vanligt före-
kommande österrikisk press  tillsammans med rubriker som ”För ett genfritt 
Österrike” och ”Mot gentomater”. Denna bild kan förstås som ett sätt att 
argumentera mot bioteknik, men också som ett sätt att förankra det nya och 
okända i det redan kända. Till exempel vet vi att det inom medicinens värld 
är möjligt att injicera främmande substanser i organismer (exempelvis vacci-
nation). Därför är det inte heller orimligt att förankra förståelse av biotekni-
ken i ett sådant sammanhang. Bilden av just den här genmanipulerade 
tomaten säger oss att gener är något främmande och att ”naturliga” organis-
mer inte har gener. Länkat till denna förståelse är föreställningar om hur 
infektion och smittspridning sker. Vi känner till att bakterier sprids från en 
organism till en annan och kanske kan gener också göra det? (Wagner & 
Kronberger 2001).   

Föreställningen att det är något monstruöst över genetiskt manipulerade 
organismer är också en del i förankringsprocessen. Det händer att människor 
refererar till berättelsen om ”Frankensteins monster” när de redogör för sin 
syn på bioteknologin. Wagner och Kronberger påpekar dock att detta inte är 
den enda bilden av vad biotekniken är och hur den fungerar. Andra studier 
har till exempel visat att den sociala representationen av biotekniken rymmer 
moraliska frågor rörande olika aspekter av biotekniken och stoff från andra 
kunskapsområden än de medicinska (ibid). Vad som händer vid förankrings-
processen är just att specifika betydelser integreras i den sociala representa-
tionen och att innebörden i representationen därmed specificeras. Samman-
fattningsvis kan därmed sägas att de sätt på vilka vi som individer hanterar 
det främmande formas inom ramen för ett delat språk och en delad kultur.  
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3.2 Sociala representationer: ett nätverk av spänningar 
och motsatser 
Inom ramen för social representationsteori har jag valt att utgå från ett dyna-
miskt perspektiv4 för studiet av föreställningar om vad och hur vi bör äta. 
Enligt ett sådant perspektiv är sociala representationer sammansatta av ett 
nätverk av såväl varierande som kontrasterande typer av betydelser. Hur 
detta nätverk utvecklas är beroende av hur diskussionen på olika arenor 
utvecklas. Är det något som snabbt dör ut, eller präglas mediautrymmet av 
ständigt återkommande rapporter om mat till exempel som kan leda till hälsa 
eller ohälsa? När något (nytt) blir en del i det sociala livet sker en ”diffu-
sionsprocess”, i vilken media bidrar med spridning av olika tematik och 
synsätt kring fenomenet (Clémence 2001). I sådana debatter deltar oftast 
olika experter och andra sociala aktörer som för fram sin syn på fenomenet. 
Det händer att en del sociala grupper utvecklar ett starkare perspektiv med 
propagandistiska inslag. Positioner som är ett resultat av det senare tycks 
också vara fastare och mer stereotypa, jämfört med andra positioner. På 
samma gång tycks en del stereotyper aktiveras mer ”automatiskt” än andra, 
vilket enligt Clémence, hänger samman med att de i så stor utsträckning är 
delade och diskuteras oftare än andra fenomen. Ett exempel är att ameri-
kanska studenter lättare kunde frammana stereotyper kring könstillhörighet 
jämfört med stereotypier kring etnicitet. Det finns också sociala representa-
tioner som är mer tvingande än andra. Det är sådana som påtvingas av en 
dominerade ideologi eller som hänger samman med en väldefinierad position 
i samhället (Jodelet 1995). 

Sociala representationer karaktäriseras därmed av inre spänningar och 
motsatser. Marková (2003) betonar att den dialogiskt konstruerade världen 
består av många olika röster och ”verkligheter”. Den innehåller såväl likhe-
ter, olikheter som konflikter. Och snarare än att lägga fokus på stabilitet vill 
hon peka på förändring som en central komponent i social representations-
teori. Så som hon beskriver det, formas och omtolkas sociala representatio-
ner i dynamiska relationer mellan Jaget, Den Andre och Objektet. Vilket 
objekt eller fenomen som helst, fysiskt, mellanmänskligt, imaginärt eller 
sociopolitiskt kan bli föremål för det kollektiva symboliska hanterande som 
ger upphov till sociala representationer, förutsatt att det blir socialt uppmärk-
sammat. Jaget och den Andre, som skall betraktas som analytiska verktyg, 
inte empiriska enheter, symboliserar den kommunikation som äger rum inom 
och mellan grupper, gemenskaper, samhällen och kulturer. Det är länken 

                               
4 Enligt ett strukturellt perspektiv betonas istället att representationens innehåll är organiserat 
runt en central kärna bestående av några få meningsinnebörder (Clémence 2001). Företrädare 
för ett sådant synsätt menar att den centrala kärnan är den del i den sociala representationen 
som bjuder mest motstånd mot förändring. De perifera elementen är däremot mer flexibla. 
Vidare, för att två representationer ska skilja sig åt måste de vara organiserade runt två skilda 
kärnor (Abric 2001).  
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dem emellan som är betydelsefull, oavsett om de av forskaren betraktas som 
individens förhållande till samhället eller minoritetens förhållande till majo-
riteten och dylikt. Om någon form av spänning existerar mellan olika parter 
(som kan variera i styrka från nästan obefintlig till starkare) uppstår en 
dialogisk och dynamisk trepartsrelation, i vilken sociala representationer 
återrepresenteras, omtolkas och ställs mot varandra (Marková 2003). Som 
jag förstår det kan denna ”spänning” bestå i att olika synsätt bryts mot var-
andra på olika sätt i samhället. Ett sådant exempel kan sociologens Eivind 
Jacobsens (2004) resonemang kring matens metaforiska betydelse vara. Han 
föreslår att olika definitioner av mat är sammanlänkade med bestämda reto-
riska repertoarer. När mat framställs som natur, handelsvara eller kultur 
innebär det att olika frågor och intressekonflikter aktualiseras ”what food is, 
and how it should be understood, is contested, and that this contestation is 
subject to political processes between different actors and interests” 
(Jacobsen 2004: 60). För samhällsvetenskapen är det, menar han, betydelse-
fullt att fråga sig vems förståelse av verkligheten, vems utgångspunkter och 
intressen som gynnas av att en särskild bild av maten får företräde framför 
en annan. I linje med detta resonemang beskrivs ett dialogiskt synsätt inte 
som en ”ideal” dialog mellan jämlikar som leder till samförstånd, utan sna-
rare tycks det handla om ”förhandlingar” mellan perspektiv som bryts mot 
varandra:  

…dialogicality is not about a ’happy end’ resulting in reducing tension and 
conflict, achieving intersubjectivity and taking the perspective of the other. In 
contrast, dialogicality is both about lack of tension and tension, about 
acknowledgement of the other and the struggle for self-recognition. Its 
concern is both commitment and alibi, questions that remain unanswered and 
desires that are ignored. (Marková 2003:116)  

Men hur vet vi då när vi har fått fatt i en social representation, eller med 
andra ord, vad karaktäriserar en social representation? Marková (2003) 
argumenterar för att vårt vardagstänkande, som ju också utgör grunden för 
det vetenskapliga tänkandet, karaktäriseras av kategoriseringar i motsatser. 
Tänkandet kan alltså till sin natur sägas vara ett tänkande i motsatser. Upp-
delningar görs exempelvis i vi/dem, mänskligt/ickemänskligt, friskt/sjukt, 
ätbart/icke-ätbart och så vidare. Vad som gör en motsats dialogisk är just den 
symboliska betydelse motsatsen ges. Vid sociala eller kulturella kriser kan 
innebörder förändras inom ramen för en dialogisk process. Händelser som 
Tjernobyl katastrofen, ”galna ko-sjukan” har till exempel förändrat synen på 
vad vi kategoriserar som ”ätbart” och ”icke-ätbart”. Om motsatsen i sig ger 
upphov till en allmän diskussion kan den också bli ett tema, från vilket 
sociala representationer om olika fenomen som mat, djur, människa, hälsa, 
liv, död, kan genereras. Marková menar att en del motsatser kan beskrivas 
som vilande under långa tidsperioder (århundraden) och kanske aldrig 
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behandlas på en mer medveten nivå, eftersom det under lång tid inte funnits 
något skäl att problematisera dem. Dessa vilande temata skiljer sig från så 
kallade grundläggande temata som uppstår direkt ur relationen mellan Jaget 
och den Andre. De senare är bärande i det sociala livet. Ett exempel på en 
motsats som alltid äger aktualitet är socialt erkännande och dess förnekande. 
Denna motsats har återkommande tematiserats i relation till andra temata 
som vi/dem, frihet/förtryck, rättvisa/orättvisa och jämlikhet/ojämlikhet. 
Jovchelovitch (2007) använder sig av begreppet kognitiv polyfasi för att 
beskriva hur den vardagliga kunskapen är både mångfacetterad, föränderlig 
och bestående av olika ”röster”. Detta får också betydelse när vi möter andra 
slags vardagskunskapssystem än de vi själva är bekanta med eller har erfa-
renhet av, då vi ofta tenderar att framställa den Andre i negativa termer. Så 
som jag förstår det kan detta dialogiska perspektiv användas analytiskt för att 
belysa relationer mellan varierande Jag och Andra, olika ”röster” och verk-
ligheter, och som ett resultat kan sociala motsatser av central betydelse fri-
läggas.  

3.3 Sociala representationer och identitetspositioner  
De sätt på vilka människors tolkar och definierar olika fenomen hänger dels 
samman med deras individuella erfarenhet av ett fenomen, dels av hur före-
ställningar om fenomenet är spridda inom olika sociala grupper i samhället 
(Clémence 2001). Den egna positionen i samhällsstrukturen påverkar vilken 
information vi har tillgång till, och kanske ännu mer betydelsefullt, så som 
medlemmar i en viss grupp eller social klass delar vi också vissa erfarenheter 
och föreställningar (och social identitet). Under socialisationsprocessen 
utvecklas normer som får betydelse för hur vi tolkar och positionerar oss i 
förhållande till de gemensamma innebörder som utgör en representation 
(Clémence 2001). Jodelet (1995) uttrycker detta som att sociala representa-
tioner inte bara är något som kommer till oss i ”färdigt format”. De förutsät-
ter också att en anslutnings- och delaktighetsprocess äger rum. Sammanfatt-
ningsvis är en positionering aldrig helt och hållet individuell utan förankrad i 
sociala gruppers erfarenheter och värderingar och kan förändras under indi-
videns livslopp — vilket, som jag förstår det, innebär att anammandet av 
sociala representationer också kan ses som anammandet av en identitets-
position som man delar med andra. En huvudsaklig funktion hos de sociala 
representationerna är således, förutom att ”göra världen begriplig”, dess 
identitetsfunktion. Denna funktion gör det möjligt för individer att uppleva 
en stabil känsla av själv och placerar också individen någonstans i den soci-
ala ordningen (Duveen 2001). Gerard Duveen, som exemplifierar med barns 
genusutveckling, pekar på att när barn internaliserar sociala representationer 
konstruerar de på samma gång särskilda identitetspositioner i förhållande till 
representationerna. Redan vid fyraårsålder är barn kapabla att handla utifrån 
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rådande genusföreställningar. I en studie av barns lek, i vilken tre till fyra år 
gamla barn hade tillgång till leksaker som traditionellt betraktas som ”flick-
leksaker” (exempelvis dockor, husgeråd, shoppingväskor) respektive ”pojk-
leksaker” (skjutvapen, fordon, portföljer) fann man att pojkar nästan uteslu-
tande valde sådana leksaker som sammanföll med deras eget kön. Flickorna 
tenderade däremot att välja leksaker från båda kategorierna. En slutsats är att 
barnen använde sin kunskap om leksakernas genusladdning för att forma en 
genusidentitet och att i synnerhet pojkarna använde leken för att uttrycka en 
maskulin identitet (ibid). Relationen mellan representation och identitet kan 
se ut på olika sätt (Duveen 2001). En del representationer utövar ett impera-
tiv över individen — denne bör anamma en särskild identitet. Detta är ofta 
fallet med genusrepresentationer. Å andra sidan är många representationers 
inflytande snarare av ”förhandlingskaraktär”, i den meningen att individer 
frivilligt kan anamma sociala gruppers ”identitetskontrakt”. I sig kan identi-
tetsskapandet ses som ett system av att innesluta och exkludera olika sociala 
representationer, vilket innebär att det alltid finns möjlighet att göra mot-
stånd mot en representation. Identiteter kan förstås, både som möjligheter 
och begränsningar med avseende på vad som är möjligt att kommunicera i 
en relation, och potentiellt motstånd kan uppstå då någon utmanar den 
rådande ordningen. Det kan ske i ögonblicket, begränsas till ett en särskild 
kontext eller utvecklas till en vidare social handling. Detta kan tolkas som att 
det finns en variation av sociala identiteter (ibid.), att gamla kan falla bort 
och nya tillkomma.  

Enligt Duveen har identitetsforskningen till stor del fokuserat på de pro-
cesser genom vilka identiteten bibehålls och förändras, medan själva inne-
hållet i olika identiteter är mer förbisett. Med fokus på innehållet kan också 
kunskapen om varierande identiteter och möjliga konsekvenser (tankar, 
känslor, handlingar) av olika identitetspositioner öka hävdar han. Detta reso-
nemang kan anknytas till Markovás (2003) utgångspunkt, nämligen att 
identitet bör betraktas som dialogisk snarare än som något givet som självet 
besitter. Enligt det dialogiska synsättet uppstår identitet istället inom en 
relation mellan Jaget och den Andre. Just föreställningen om identitet som 
en ursprunglig, stabil, enhetlig kärna hos självet har ifrågasatts inom sam-
hällsvetenskapen av bland andra sociologen Stuart Hall (1996), som menar 
att identiteten kan liknas vid en pågående konstruktionsprocess som är både 
villkorlig och oviss. Subjektet kan sägas befinna sig i en process av ständigt 
meningsskapade; 

actually identities are about questions of using resources of history, language 
and culture in the process of becoming rather than being: not “who we are” or 
“where we came from”, so much as what we might become, how we have 
been represented and how it bears on how we might represent ourselves. 
Identities are therefore constituted within, not outside representation. (Hall 
1996:4) 
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Som framgår är identitetsskapandet en ständigt pågående process, som sam-
tidigt utgår från såväl diskurser som subjekt (Hall 1996). Inom diskursen 
placeras subjektet i en särskild position. Principen är att uppmärksamma 
skillnader och upprätta symboliska gränser i förhållande till ”den andre”. 
Detta symboliska hanterande av världen får också högst verkliga politiska, 
sociala och materiella konsekvenser för de berörda. Konstruktionen av social 
identitet innebär alltid en form av maktutövning då identitetskonstruktionen 
baseras på att utesluta någon eller något och att upprätta en hierarki mellan 
parterna (till exempel man/kvinna, svart/vit). Subjektet å sin sida kan ”inve-
stera” i olika identitetspositioner, men någon fullständig överensstämmelse 
uppstår aldrig. Enligt Hall behövs mer förståelse om hur man kan över-
brygga klyftan mellan dessa två teoretiska utgångspunkter, nämligen diskur-
sens makt och subjektets handlingsutrymme. Här behövs en teori om hur 
individer som subjekt identifierar sig (eller inte identifierar sig) med de 
positioner till vilka de hänförs, liksom hur de utformar och ”agerar ut” dessa 
positioner. Mer kunskap behövs också om varför de aldrig gör detta helt 
fullständigt — en gång för alla — utan snarare befinner sig i en konstant 
”kamp” eller i en ”förhandling” med de normativa regler eller principer som 
de försöker leva i enlighet med (ibid). 

Som jag förstår det har detta resonemang paralleller till den dialogiska 
synen på identitet i den meningen, att båda utgår från att identiteter skapas i 
kommunikationsprocesser som innefattar olika ”röster” med olika möjlighe-
ter att göra sin röst hörd. Vidare också att man utgår från att det finns diskur-
ser eller en repertoar av olika identitetspositioner som individer kan sträva 
mot eller söka undvika. På så vis kan identitetspositionerna användas som 
kulturella ”resurser” i olika sociala sammanhang. Marilynn Brewer (2001) 
pekar på att identitetsprocesser har betydelse för skapandet och förändringen 
av sociala representationer. Det är just den delade innebörden som definierar 
en social grupp:  

Shared meaning define social groups and make coordinated collective action 
possible. Social representations not only provide the content of the meaning 
system that characterize a social group but also play a role in defining and 
maintaining the boundaries of social collectives — group boundaries exist 
where shared meaning breaks down or is nonexistent. (Brewer 2001:308)   

Även om individuella behov och motiv spelar en viktig roll för anammandet 
av sociala representationer så finns det dels ett djupgående behov av samhö-
righet som kan anknytas till gruppidentifikation och framväxandet av sociala 
identiteter, dels det motsatta, nämligen behovet av att urskilja sig (Brewer 
2001). Tillsammans resulterar dessa behov i att vi identifierar oss med 
bestämda, avgränsade sociala grupper. Att identifiera sig med en social 
grupp innebär också ett krav på att känna till och erkänna de sociala symbo-
ler och normer som särskiljer en grupp från en annan. Vidare, strävan mot ett 



 57

gemensamt synsätt betraktas inte som ett automatiskt resultat av informa-
tionsspridning inom gruppen utan snarare som ett ”arbete” som gruppen 
utför tillsammans. Det kräver ansträngning, öppenhet, utbyte av information, 
identifikation av delade föreställningar, gemensamma referensramar och 
klargörande av oenigheter (ibid.) Det kan också uttryckas som så att: 

Sustaining the mutual agreement inside social groups and their dissociation 
from outside is one of the most important functions of social representations. 
(Flick 1998:52)   

Det är just den sociala identifikationen med en grupp, snarare än ett socialt 
tryck eller själva informationen, som är grunden för att delad mening uppstår 
(Brewer 2001). En parallell kan göras till sociologen Pierre Bourdieus 
(1984) analys av hur vi utvecklar ett klasshabitus och hur det får inflytande 
över hur vi ser på oss själva i relation till andra grupper av människor. Han 
menar att människors motvilja mot livsstilar de inte själva delar kan ses som 
en barriär mellan olika samhällsklasser. Detta kan ta sig ganska starka 
uttryck när det gäller ”smakpreferenser”, det vill säga estetik inom en rad 
skilda områden (så som matkonsumtion, kulturkonsumtion och så vidare). 
Bourdieu skriver ”In matters of taste, more than anywhere else, all determi-
nation is negation; and tastes are perhaps first and foremost distastes, disgust 
provoked by horror or visceral intolerance (’sick-making’) of the taste of 
others” (Bourdieu 1984:56). Denna som det tycks, djupa motvilja, mot 
andras levnadssätt kan förklaras av att smaken (jag menar ”smak” i vid 
mening) upplevs som en så naturlig del av vårt jag och att den är en del av 
vårt habitus.5  

Inom social representationsteori är en central fråga just i vilken utsträck-
ning vi kan säga att representationer är delade. I första hand vill jag peka på 
att delandet inte nödvändigtvis ska ses som liktydigt med att det råder kon-
census, vilket är en vanlig missuppfattning. Poängen är istället, att även om 
idéerna inte delas av alla inom en grupp, vet vi på ett ungefär vad det är vi 
talar om (Rose et al. 1995). I den meningen kan delandet av föreställningar 
beskrivas som att vi har kännedom om vissa förhållanden. Som samhälls-
medlemmar delar vi vissa föreställningar om miljöfrågor, genmat och så 
vidare, vilket gör det möjligt att utbyta erfarenheter och kommunicera om 
dessa företeelser. Men människor och sociala grupper skiljer sig också åt 
med avseende på vilka föreställningar de har om världen. Detta rör frågan 
om hur utbredda representationerna är. Denna variation av föreställningar 
gör att vi, i en mening, har tillgång till olika versioner av världen — och 
dessa skillnader rör inte endast vilken information vi har tillgång till utan 
även hur vi tolkar information (se till exempel Flick 1998).  

                               
5 Olika levnadsvillkor skapar olika (klass) habitus. Det är erfarenheter som internaliseras och 
omvandlas till särskilda förhållningssätt till omvärlden — och som fungerar som livsstilar.   
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3.4 Avslutande kommentar 
Som framgått är en utgångspunkt inom social representationsteori att sociala 
representationer och kommunikation präglas av förhandling och perspektiv 
som bryts mot varandra. Det här sättet att se på sociala representationer eller 
föreställningar som dynamiska, föränderliga, delade och karaktäriserade av 
spänningar och motsatser betraktar jag som fruktbart för denna studie av mat 
och ätande i vårt samhälle av idag. Forskningsöversikten i kapitel två visar 
att mat och ätande är ifrågasatt på en rad olika sätt. Utifrån ett dynamiskt 
perspektiv på sociala representationer finner jag det relevant att försöka 
belysa på vilket sätt som spänningar och motsatser framträder just i relation 
till föreställningar om mat och ätande och hur människor positionerar sig 
förhållande till vår tids mat- och ätande imperativ.  
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4. En empirisk studie av föreställningar om 
vad och hur vi bör äta  

4.1 Studiens syfte 
Samhällsvetenskaplig forskning har, som jag tagit upp i tidigare kapitel, 
pekat på att det inte längre finns någon sammanhängande tradition som 
bestämmer hur vi ska äta. Den nutida människan befinner sig snarare i en 
korseld av inflytanden när det gäller mat och ätande. Mot bakgrund av dis-
kussionen om vår tids risksamhälle och konsumtionskultur har jag valt att 
diskutera dessa frågor i termer av kulturella ätandeimperativ, som når oss i 
det sociala livet bland annat via medias representationer av mat och ätande 
och samhällsinformation om vad och hur vi bör äta. Tidigare forskning har 
pekat på en rad olika ”bör” när det gäller mat och ätande:  

 
• vi bör äta ”nyttigt” för att undvika ohälsa och sjukdom 
• smalhetsidealet påverkar hur vi tänker att vi bör äta 
• mat bör vara ”etisk” och värna om djur, natur och människa 
• mat bör vara god och vacker för att skänka lust och njutning 
• vi bör eftersträva variation i kosthållet vad det gäller inflytande från 

olika matkulturer och sätt att laga mat (idealet är variation) 

Dessa imperativ kan ses som en del i samhälleliga påverkansprocesser, om 
vi utgår från att människor på något vis förhåller sig till dem, oavsett om det 
innebär att man tar dem till sig eller utmanar dem. Mot bakgrund av att mat 
och kropp fått delvis ny och ökad betydelse i den västerländska människans 
förståelse av ”vem hon är” är min avsikt att bidra till att belysa denna påver-
kansprocess genom att rikta fokus mot människors förståelse av vad och hur 
vi bör äta, närmare bestämt mot de delade föreställningar människor använ-
der sig av för att hantera mat och ätande inom en lokal, vardaglig sfär. Som 
jag tagit upp i kapitel tre betraktas föreställningar inom social representa-
tionsteori som delade i bemärkelsen att de både finns i kulturen (i form av 
artefakter, som praktiker och så vidare) och hos individer som delade före-
ställningar. Föreställningar kan förstås som ”mångbottnade” på så sätt att de 
utgörs av idéer och tolkningsramar från det mest föregivet tagna (sega 
strukturer) till mer föränderliga (som när nya fenomen dyker upp och blir 
införlivade i vardagskunskapen). Enligt ett dynamiskt perspektiv innebär 
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föreställningarnas mångbottnade karaktär att de kännetecknas av motsatser 
och spänningar, som är möjliga att identifiera empiriskt. I denna studie väljer 
jag att undersöka föreställningar6 om mat och ätande just med avseende på 
sådana motsatser och spänningar — när det gäller vad och hur vi bör äta. 
Vidare kommer jag att belysa frågan om mat som identitet i termer av en 
repertoar av olika identitetspositioner, som människor kan sträva emot eller 
försöka att undvika.  

Studiens övergripande syfte är därmed att undersöka delade föreställ-
ningar av vad och hur vi bör äta, dels med avseende på föreställningarnas 
innehåll och inre dynamik, dels med avseende på hur dessa kan ses som ett 
uttryck för identitetssträvanden. Detta syfte kan preciseras i följande fråge-
ställningar:  

 
• Vad är mat och vilka motsatser och spänningar kan identifieras i 

synen på mat? 
• Vilka idéer om hur vi bör äta kan identifieras? 
• Hur kan olika föreställningar av vad och hur vi bör äta ses som 

möjliga identitetspositioner? 

Avsikten är därmed att i förlängningen kunna bidra till förståelsen av kultu-
rella mat- och ätandeimperativ i dagens Sverige och hur människor förhåller 
sig till dessa.  
 
Som pekats på inom social representationsteori så varierar delade föreställ-
ningar över olika sociala grupper och lokala sammanhang. Jag har valt att 
avgränsa mig till dagens urbana Sverige, där det är rimligt att ”nya” idéer om 
mat framträder och kan komma i omlopp samtidigt som mer traditionella 
förhållningssätt till mat och ätande kan leva vidare. Inom denna ram har jag 
valt undersöka människors föreställningar om mat och ätande i ett vardagligt 
sammanhang.  

4.2 Metod: en intervjustudie i två steg 
4.2.1 Val av metodisk ansats 
Hur kan sociala representationer undersökas? Inom social representations-
teori betonas att föreställningar manifesteras både som delade idéer hos indi-
viden och i kulturen. Vi kan finna dem om vi gör en analys av det talade 

                               
6 Jag väljer i denna avhandling att använda den svenska termen föreställning som synonym 
med sociala representationer (se till exempel Israel (1995) för en diskussion om innebörden i 
det franska uttrycket représentation, det svenska uttrycket representation och uttrycket 
”sociala föreställningar” som Israel föreslår som relevant svensk term istället för begreppet 
sociala representationer). 
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ordet, kulturella produkter och människors handlingar (Marková & Farr 
1995). I studier av sociala representationer har man främst använt sig av 
metoder som inneburit direkt kontakt med respondenter, för att få reda på 
något om människors förståelse av och sätt att reflektera över olika fenomen. 
Vanligtvis har olika typer av enskilda intervjuer7 och gruppintervjuer 
använts, från ostrukturerade till mer styrda. Även enkäter har använts, men 
sällan som enda informationskälla utan oftast tillsammans med andra meto-
der, så som intervjuer eller observationer. Sociala representationer kommer 
också till uttryck i det som människor gör, och det vi tar för givet artikuleras 
inte alltid inom ramen för en intervju, varför också olika former av observa-
tioner använts.8 (Se Breakwell & Canter 1993 för en översikt). Då sociala 
representationer till sin karaktär är mångdimensionella har ofta en så kallad 
multimetodansats rekommenderats. Fördelen är att man får tillgång till olika 
versioner av ett fenomen och kan belysa olika aspekter av fenomenet. En del 
forskare menar också att det är bra att kombinera kvalitativa metoder med 
kvantitativa eftersom det kan visa både hur utbredda representationer är 
inom en befolkning och djupare innebörder hos representationerna (ibid.). 
Andra forskare betonar vikten av att även analysera ett mediematerial med 
tanke på medias betydelse för uppkomsten och spridningen av representatio-
ner (se till exempel Farr 1995). För att undersöka föreställningar om mat och 
ätande, och mer specifikt vad och hur vi bör äta, har jag i denna studie valt 
att använda mig av såväl intervjuer med människor om deras erfarenheter av 
och syn på mat och ätande som intervjusamtal utifrån en typ av bilder av mat 
som cirkulerar i dagens samhälle (bilder från kokböcker och från samhälle-
ligt informationsmaterial om mat och ätande). För att kunna finna nya inne-

                               
7 Ett exempel på en studie av sociala representationer som baseras på enskilda intervjuer är 
Claudine Herzlich inflytelserika studie av hur människor ser på hälsa och ohälsa: Health and 
Illness: a social psychological analysis, som genomfördes i Parisområdet under 1960-talet 
(Herzlich 1973).   
 
8 I sin studie av synen på psykisk ohälsa Madness and social representations använde sig 
Denise Jodelet (1991) av ett flertal metoder i sitt fältarbete i den franska byn Ainay-le-
Château. I Ainay-le-Château finns en lång tradition av att, istället för institutionsplacera, 
inackordera mentalpatienter hos byfamiljer. Genom att tillbringa tid i de värdfamiljer som tog 
hand om mentalpatienter fann Jodelet att föreställningar om psykisk ohälsa också kom till 
uttryck i det sätt som värdfamiljerna förhöll sig till de inackorderade patienterna. I 
organiseringen av det dagliga livet, såsom intagande av måltider och tvätt av kläder, särskilj-
des ofta den inneboende från resten av familjen. Familjer i vilka patienten åt tillsammans med 
värdfamiljen var ovanliga. Kroppslig kontakt ansågs riskfylld då den skulle kunna innebära en 
smittorisk. De inneboendes kläder tvättades separat, då en föreställning var att smutsen 
visserligen försvann i tvätten, men att orenheten associerad med mentalsjukdomen fortfarande 
satt kvar i lukten av kläderna efter tvätt. 
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börder och för att nå en djupare förståelse omkring föreställningar om vad 
och hur vi bör äta har jag valt en kvalitativ-explorativ ansats vid genomfö-
randet av intervjustudien. Intervjustudien har genomförts i två steg. Ett första 
steg har utgjorts av semistrukturerade intervjusamtal om intervjupersonens 
erfarenheter av och syn på mat och ätande, samtal som genomförts med stöd 
av en frågeguide. I ett andra steg intervjuades samma personer, men denna 
gång med utgångspunkt i en serie bilder av måltiden, enligt så kallad foto-
eliciteringsmetod (Harper 2002; Aspers, Fuehrer, Sverrisson 1998). Syftet 
med den uppföljande intervjun var att med hjälp av ett visuellt material 
fördjupa förståelsen av informanternas syn på mat och ätande.  

4.2.2 Val av informanter 
Ett flertal tidigare studier har, som jag visat i kapitel två, belyst sambandet 
mellan olika bakgrundsvariabler och människors förhållningssätt till mat och 
ätande och funnit skillnader mellan kvinnors och mäns ätandemönster 
liksom att socioekonomisk tillhörighet har betydelse för människors ätande-
mönster (se till exempel Fagerli & Wandel 1999; Jensen & Holm 1999; 
Kalof et al. 1999; Lea & Worsley 2001). Även ålder har visat sig ha bety-
delse för människors förhållningssätt till mat. Då genustillhörighet tenderar 
att i viss utsträckning konstrueras på olika sätt inom skilda socioekonomiska 
grupper betonar en del forskare även vikten av att ta hänsyn till relationen 
mellan genus och klass när det gäller frågor om mat och ätande (se exempel-
vis Fagerli & Wandel 1999; Roos et al. 2001). Dessa studier tyder på att man 
troligen kan förvänta sig att män och kvinnor i olika åldrar och med olika 
social tillhörighet i viss utsträckning hyser olika idéer om mat och ätande. 
Mot denna bakgrund menar jag, att ett urval av informanter med varierande 
bakgrund i dessa avseenden kan vara relevant för att belysa föreställningar 
om vad och hur vi bör äta så att såväl varierande som kontrasterande typer 
av betydelser kan framträda. Ett sådant urval kan skapa en dynamik och 
spänning i materialet som kan användas analytiskt för att tydliggöra både 
gemensamma drag och variation i föreställningar. Avsikten är dock inte att 
undersöka huruvida män eller kvinnor med viss socioekonomisk tillhörighet 
tenderar att ge uttryck för vissa föreställningar om vad och hur vi bör äta och 
därmed knyta föreställningar till bakgrundsvariabler. Jag har, som nämns 
ovan, valt att avgränsa studien till människor som lever i en urban miljö och 
kultur med allt vad det innebär av massmedialt utbud och av varierande mat-
varuaffärer och restauranger etcetera och har därför rekryterat informanter 
som bor och/eller arbetar i Stockholmsområdet.9 Vidare avgränsas studien 
till vuxna människor i arbetsför ålder som, till skillnad från barn och ung-
domar eller mycket gamla personer, själva kan bestämma vad och hur de ska 

                               
9 Att också lägga till en varierad geografisk lokalisering (förutom Storstockholmsområdet) 
bedömde jag skulle bli alltför omfattade och tidskrävande inom ramen för denna studie. 
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äta. Jag har valt att inte vidga urvalet till att omfatta icke-svenskar för att inte 
inkludera ytterligare en variation när det gäller erfarenheter av mat och 
ätande. Mitt intresse riktas mot hur människor i sitt vardagsliv reflekterar 
omkring mat och ätande, till skillnad från det som sker i expertsammanhang, 
som exempelvis kostrådgivning. Därför har jag inte heller inkluderat perso-
ner som på grund av sin yrkestillhörighet kan ses som experter på mat10 Jag 
har också valt att inte inkludera människor som av olika skäl lever under 
villkor som innebär att de har ett särskilt begränsat val av mat, exempelvis 
personer som på grund av sjukdom tvingas utveckla ett särskilt förhållnings-
sätt till mat eller människor som av olika skäl har ett ”stört” förhållningssätt 
till mat, så som anorektiker. Avsikten har således varit att inkludera ”van-
liga” människor i dagens Stockholmsregion, med varierande yrkesmässiga 
och sociala förhållanden.  

Jag valde att kontakta såväl personer som är mer utsatta för massmedia-
påverkan, så som personer inom reklam och modebranschen, som infor-
manter med mer traditionella yrken. För att få kontakt personer som skulle 
kunna ingå i studien använde jag mig av flera rekryteringsvägar, dels via 
kontakter med arbetsplatser och via bekanta som kunde förslå lämpliga 
informanter, dels via så kallat snöbollsurval (Cohen & Manion 1994). 
Rekryterandet pågick tills jag hade fått kontakt med totalt 15 personer som 
kunde vara lämpliga mot bakgrund av ovanstående, och som var intresserade 
av att medverka i studien. Dessa personer informerades inledningsvis både 
skriftligt och muntligt om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och att 
materialet skulle behandlas konfidentiellt (Bilaga 1). Samtliga tillfrågade 
tackade ja till att medverka efter att ha fått denna information. Studien 
omfattar sålunda intervjuer med femton personer, åtta kvinnor och sju män, 
från 20års- till 50-årsåldern. Elva av informanterna har vid något tillfälle 
(kortare eller längre) studerat vid högskola, och fyra hade ingen längre 
utbildning. Följande personer11 deltog i studien:  
 

                               
10 Det visade sig att ett par informanter hade viss tidigare erfarenhet av att arbeta med mat, 
vilket inte framkom då de tillfrågades om medverkan i studien. Mitt intryck är dock att 
intervjuerna med dessa personer inte skiljer sig på något avgörande sätt gentemot innehållet i 
de andra intervjuerna. 
11 Alla informanter och de personer de nämner i studien har fingerade namn, och endast 
ungefärlig ålder anges, av konfidentialitetsskäl. Vid det andra intervjutillfället har några av 
deltagarna övergått till annat arbete eller avslutat sin utbildning.  
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Bodil, 20-årsåldern, studerar konstnärlig verksamhet vid högskola (båda 
intervjutillfällena) 
Sandra, 20-årsåldern, är sambo och studerar konstnärlig verksamhet vid 
högskola (båda intervjutillfällena) 
Lotten, 20-årsåldern, är sambo och har barn, arbetar som receptionist (inter-
vjutillfälle ett) 
Claes, 20-årsåldern, bor tillsammans med bror och kompis, arbetar som assi-
stent till handikappade barn (intervjutillfälle ett) 
Erik, 20-årsåldern, studerar konstnärlig verksamhet vid högskola (intervju-
tillfälle ett) 
Anne, 30-årsåldern, är sambo och arbetar med information (intervjutillfälle 
två) 
Ellen, 30-årsåldern, arbetar som inköpare vid klädföretag (intervjutillfälle 
ett) 
Hanna, 30-årsåldern, är sambo och arbetar med forskningsarbete (båda 
intervjutillfällena) 
Rebecka, 30-årsåldern, är sambo och har barn, studerar vid Komvux och har 
uppdrag som fotografassistent. (båda intervjutillfällena) 
Daniel, 30-årsåldern, arbetar med reklam (båda intervjutillfällena) 
Staffan, 30-årsåldern, har barn och studerar bibliotekskunskap vid högskola 
(båda intervjutillfällena)  
Karolina, 40-årsåldern, är sambo och arbetar som ekonomiansvarig vid 
musikföretag (båda intervjutillfällena) 
Anton, 40-årsåldern, har tidigare bland annat arbetat som bilmekaniker, del-
tar i AMS-utbildning (båda intervjutillfällena) 
Kristoffer, 40 årsåldern, är sambo och arbetar med reklam (intervjutillfälle 
ett) 
Patrik, 50-årsåldern, är gift och har vuxna barn, arbetar som dataansvarig vid 
forskningsinstitution (båda intervjutillfällena) 

Av dessa 15 personer har således nio deltagit vid båda intervjutillfällena 
(Bodil, Sandra, Hanna, Rebecka, Daniel, Staffan, Karolina, Anton och 
Patrik). Fem personer deltog endast i den första intervjun (Lotten, Claes, 
Erik, Ellen och Kristoffer) Av dessa personer hade två vid tidpunkten för den 
andra intervjun flyttat utomlands, en hade flyttat inom Sverige och två upp-
gav att de av olika skäl inte hade möjlighet att delta i den andra intervjun. 
Den andra intervjun med Anne genomfördes för att pröva fotoeliciterings-
metoden, men har inkluderats i studien då den gav ett innehållsrikt material. 
Vid rekryteringen av personer till studien betonades att man inte behövde 
vara kunnig eller speciellt intresserad av mat för att delta. Flera av infor-
manterna uttryckte trots detta att de var intresserande av mat på olika sätt. 
Det kunde vara ett intresse för god mat, ett politiskt intresse för konsekven-
ser av produktion och konsumtion av mat i väst eller ett intresse för hälso-
frågor i relation till mat. Det visade sig också under intervjuerna att ett par 
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deltagare tidigare i livet hade arbetat med mat (som ansvarig för lunchrestau-
rang och som hemkunskapslärare). Detta kan möjligtvis ses som att jag har 
samtalat med personer med ett intresse för mat, även om jag informerat 
potentiella informanter om att man inte behöver vara särskilt intresserad av 
mat och ätande för att delta. Å andra sidan ger ett intresse för studieområdet 
bättre möjligheter att få tillgång till ett innehållsrikt material. Det kan vara 
svårt att tala om något som man inte är intresserad av.  

4.2.3 Intervjusamtal om mat och ätande (steg ett) 
I en pilotfas av projektet genomfördes dels en fokusgruppsintervju, dels två 
enskilda intervjuer för att pröva olika sätt att samtala om mat. De enskilda 
intervjuerna generade ett innehållsrikt material och har därför inkluderats i 
studien. Fokusgruppsintervjun har däremot uteslutits, då jag efterhand bör-
jade rikta intresset allt mer mot människors enskilda berättelser om mat och 
ätande.12 Däremot har erfarenheter från fokusgruppsgruppsintervjun använts 
som ett underlag för att utveckla den frågeguide (bilaga 2) som ligger till 
grund för de fortsatta intervjuerna. Under arbetet med att utforma frågegui-
den kontaktade jag även några forskare och experter som arbetar med frågor 
om mat och människors ätande. I mina samtal med dessa experter diskutera-
des några speciella aspekter av intervjuande om just mat och ätande. Det kan 
vara känsligt att fråga människor om hur de äter och ser på sitt eget ätande. 
Exempelvis är atmosfären i samtalet viktig för hur mycket människor ska 
vilja, våga eller känna sig bekväma med att prata om hur de äter och ser på 
mat, särskilt om det avviker från hälsoråd om vad och hur vi bör äta.13 En 
annan svårighet när det gäller att ställa frågor omkring mat handlar om att 
man inte kommer ihåg hur man äter. Det är ganska vanligt att man glömmer 
en del av det man ätit. Människor skiljer sig också åt när det gäller vad det är 
man glömmer.14 För att hantera en del av dessa svårigheter valde jag att 
använda mig av en förenklad variant av den så kallade ”24-timmars-
intervjun” (se bilaga 2: frågeguide, under fråga tre, ätandet idag), som kan 
verka underlättande för komihåget kring mat. 15 Metoden innebär att man 
ganska detaljerat ber informanten att berätta vad hon åt dagen innan inter-
                               
12 En gruppinteraktion skiljer sig från ett samtal mellan två personer, genom möjligheten att 
tilltala fler personer och att turtagningen ser annorlunda ut, än i ett dyadiskt samtal (Wibeck 
2000). Erfarenheter från den här fokusgruppen visade också att gruppsamtalet karaktäriseras 
av att en del samtalstrådar inte följs upp, då det skulle innebära att flödet i kommunikationen 
skulle stanna upp alltför mycket. Genom att använda enskilda intervjuer ville jag få 
möjligheten att mera djupgående och i detalj tillsammans med intervjupersonen undersöka 
hans eller hennes syn på det egna ätandet och inställning till olika matfrågor än vad som är 
möjligt i ett gruppsamtal. 
13 Telefonsamtal 2003-04-04 med Inga-Lena Andersson, dietist vid Överviktsenheten, 
Karolinska sjukhuset, Stockholm. 
14 Telefonsamtal 2003-04-04 med Gunnel Boström, Folkhälsoinstitutet, Stockholm. 
15 Telefonsamtal 2003-03-10 med Eva Callmer, nutritionist vid Centrum för Tillämpad 
Näringslära, Stockholmsläns landsting.  
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vjun. Pilotfasen visade också att dessa informanter inte hade några svårig-
heter att uttrycka sig omkring de matteman som jag var intresserad av att 
undersöka, så som vegetariskt ätande, ekologiska produkter, snabbmat med 
mera, (vilket tyder på att det är aktuella samhällsfrågor idag). Erfarenheter 
från pilotfasen ledde dock till att jag tog bort en fråga om synen på vad som, 
enligt informantens sätt att se, är ”bra” respektive ”dålig” mat, då frågan 
tycktes fungera alltför normativt och styrande.16 Efter pilotfasen intervjuades 
de återstående deltagarna. Intervjuerna genomfördes på den plats och tid-
punkt under dagen som passade informanten bäst; på hennes eller hans 
arbete/skola, på café/restaurang, hemma hos henne eller hemma hos mig. 
Under intervjun fikade vi tillsammans. (Vid den uppföljande intervjun som 
genomfördes några månader till drygt två och ett halvt år senare valde samt-
liga informanter att genomföra intervjun på samma (typ av) plats som vid det 
första tillfället.) Ofta har intervjuerna ägt rum efter arbetstid och ibland 
under informantens lunchrast. Intervjuernas längd har varierat mellan 45 
minuter och drygt två timmar, de flesta mellan 1 och 1 ½ timme. Vid själva 
intervjutillfället inledde jag med att berätta att jag intresserar mig för hur 
människor i dagens samhälle ser på mat och hur man äter. Jag berättade att 
jag skulle ställa en del frågor, men att det fanns ett stort utrymme för den 
intervjuade att själv ta upp sådant som hon eller han är intresserad av och 
tycker är viktigt. För att öppna upp för alla slags erfarenheter kring mat 
betonade jag att jag är intresserad av både positiva och negativa upplevelser 
av mat och av alla slags synpunkter på mat och ätande. För att skapa förut-
sättningar för ett gott samtalsklimat under intervjun undvek jag att ange 
värdeomdömen om det människor berättade att de åt.  

Under den första delen av intervjun förde jag in ett ”då och nu” perspektiv 
på ätandet, vilket innebar att intervjupersonen fick berätta något om hur 
ätandet sett ut över tid, från barndomen och framåt (se bilaga 2, fråga ett till 
tre). När vi befann oss i nuet i informantens berättande, övergick jag till att 
be informanten berätta om sitt ätande, koncentrerat till gårdagen (bilaga 2, 
fråga 3). Genom att inte aktivt fråga om intervjupersonen brukar äta frukost, 
lunch och så vidare så var avsikten att göra det möjligt för deltagarna att med 
egna ord formulera sig om sitt ätande. Det tycks som att när man ställer den 
här typen av frågor får man reda på något både om hur människor faktiskt 
äter och om normativa föreställningar kring vad och hur man bör äta.17 Infor-
manterna berättade, ibland med stor detaljrikedom, om gårdagens ätande. 
Beskrivningarna tenderade då att likna recept eller hela menyer, men kunde 
också vara mer kortfattade och fåordiga. Ibland innehöll de även reflektioner 
omkring hur man äter och ser på olika mat- och ätandefrågor i samhället. 
                               
16 Tidigare forskning har visat att informanter ofta gör en indelning i mat som ”bra” eller 
”dålig” (se till exempel Food, the Body and the Self av Deborah Lupton 1996) 
17 Observera dock att jag inte är ute efter att undersöka hur människor faktiskt äter. Mitt 
forskningsintresse är riktat mot föreställningar, eller med andra ord hur människor tänker om 
mat.  
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Den andra delen av intervjun (bilaga 2, fråga 4 till 17) var avsedd att gene-
rera ett material omkring några centrala matteman som jag identifierat i litte-
raturen nämligen; mat i förhållande till etik, kroppslighet, identitet och frå-
gan om en ”feminiserad” matkultur. Dessa teman adresserades givetvis med 
fokus på informantens egen syn på dessa frågor.  

En första analys av intervjumaterialet från steg ett  
För att bearbeta dessa första intervjuer skrev jag ut dem så ordagrant som 
möjligt. Den kortaste intervjun består av 6 A-4 sidor och den längsta 26 A-4 
sidor. Totalt består detta intervjumaterial av 221 tättskrivna A-4 sidor. I den 
första fasen av analysarbetet behandlade jag varje intervju var för sig. Syftet 
var att beskriva informantens syn på mat och ätande så som personen själv 
formulerar detta. Rent konkret har jag läst igenom varje intervju flera gånger 
och gjort noteringar när jag uppfattar att informanterna talar om olika 
aspekter av mat och ätande. Avsikten var identifiera kategorier som finns i 
informantens beskrivningar av mat och ätande. Gemensamt för intervjuerna 
är att de innehåller ett tydligt tidsförlopp. Detta hänger samman med att jag 
under intervjuns första fas bad intervjupersonen att berätta något om ätandet 
under sin barndom, för att därefter gå vidare till den period då intervjuperso-
nen själv kunde börja bestämma över sitt ätande och till sist redogöra för 
ätandet i nutiden. I förlängningen blir det då möjligt att belysa informantens 
syn på förändring vad det gäller hans eller hennes erfarenheter och förhåll-
ningssätt till mat och ätande. Vid analysen var det alltså möjligt att uppmärk-
samma hur informanten förhåller sig till förfluten tid eller nutid. Jag har 
också funnit att när informanterna berättar om hur de förhåller sig till mat 
och ätande i vardagen, och hur de ser på olika företeelser kopplade till mat, 
så knyter de detta till olika sammanhang i tid och rum. Det kan vara barn-
domshemmet, det nuvarande hemmet, en kärleksrelation, en kamratkrets, 
marknaden i vid mening (exempelvis idéer om produkter som erbjuds på 
denna marknad), kroppens fungerande och så vidare. Det var således möjligt 
att hitta skärningspunkter mellan å ena sidan idéer om mat å den andra sidan 
olika sammanhang som informanten mer eller mindre explicit förlägger 
dessa idéer till. Mer precist resulterade den första bearbetningen i att jag 
kunde beskriva varje enskild intervju i ett antal innehållsliga teman: 
 

• Matens indelning i olika kategorier och vilken innebörd dessa 
kategorier har för informanterna, liksom vilka sociala arenor olika 
matkategorier knyts till 

• Praktik eller matordning i betydelsen rutiner för ätandet, ätande-
mönster, matlagning etcetera som informanterna ger uttryck för 
genom att tala om mat och ätande 

• Informanternas syn på relationen mellan mat, kropp och välbefin-
nande 
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• Innebörden av att äta tillsammans med andra i olika sammanhang. 
• Samhällssyn och människosyn som informanten ger uttryck för 

genom att tala om mat och ätande.  

I nästa steg av analysarbetet var syftet att ställa nya frågor via en tematisk 
analys på tvärs över samtliga intervjuer. Här har jag utgått från att föreställ-
ningar präglas av motsatser och spänningar som bryts mot varandra och tittat 
närmare på hur detta framträder i intervjumaterialet:  
 

• Motsatser, så som de uttrycks genom kategoriseringen av mat (hur 
särskiljer och delar informanterna in mat i olika kategorier?) 

• Motsättningar eller dilemman som informanterna ger uttryck för 
när de talar om mat och ätande  

• Informanternas sätt att positionera sig i förhållande till det som 
uppfattas som normativt och/eller önskvärt 

• Hur intervjupersonen argumenterar för sin ståndpunkt (har bety-
delse om man tänker sig sociala representationer som dialogiska 
eller retoriska) 

I nästa avsnitt tar jag upp hur centrala teman, som framkommit i denna första 
analys av intervjumaterialet, varit vägledande inför nästa steg i intervju-
arbetet; nämligen valet av bilder till intervjuer med hjälp av ett visuellt mate-
rial.  

4.2.4 Intervjusamtal utifrån bilder av måltiden (steg två) 
Inom social representationsteori betonas vikten av att analysera mediarepre-
sentationer, givet medias betydelse för uppkomsten och spridandet av sociala 
representationer (se till exempel Farr 1995). Jag valde därför att inkludera ett 
visuellt material som en utgångspunkt för de uppföljande intervjuerna. I 
västerländska samhällen är vi omgivna av medier som erbjuder olika slags 
audiovisuella eller textvisuella upplevelser. Det kan vara TV-program, fil-
mer, annonser, fotografier, bilder i tidningar och målningar, för att nämna 
några uttryckssätt. Alla ger de sin särskilda tolkning av världen. Mitt tillvä-
gagångssätt har varit att låta informanterna vara uttolkare av vår tids ätande-
kultur, genom sin läsning av kokboksbilder, under ett intervjusamtal med 
mig. Detta val motiveras också av att mediarepresentationer av mat och 
ätande idag tenderar öka via den expanderade försäljningen av olika sorters 
kokböcker. Därtill har jag också valt bilder från ett mer normativt eller 
undervisade sammanhang, nämligen kostrådgivning. Inom samhällsveten-
skapen används i dag visuellt material allt oftare och studier kan genomföras 
på många olika sätt. I det följande har jag valt att något mer utförligt redo-
göra för fotoeliciteringsmetoden och hur jag tillämpar den i den här studien, 
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då metoden inte är så vanligt förekommande inom samhällsvetenskapen 
idag.    
 
Fotoeliciteringsmetoden 
Visuell kultur och dess objekt (”visual images”) kan ses som en visuell 
repertoar som erbjuder en tolkningsram i möten med andra människor 
(Mitchell 2002). Intresset inom visuella studier riktas ofta mot framställ-
ningen av den Andre: 

Stereotypes, caricatures, classificatory figures, search images, mappings of 
the visible body, of the social spaces in which it appears would constitute the 
fundamental elaborations of visual culture on which the domain of the image 
— and of the Other is constructed. (Mitchell 2002:175) 

De visuella konstruktionerna/bilderna, av till exempel ”handikapp”, ”man-
lighet”, ”kvinnlighet”, ”svenskhet” blir ett filter genom vilket vi ”ser” andra 
människor. Vid studier av identitet rörande exempelvis genus, etnicitet och 
så vidare är detta av grundläggande intresse. Inom samhällsvetenskaplig 
forskning handlar ett kritiskt metodologiskt förhållningssätt enligt Gillian 
Rose (2001), om att förhålla sig till de maktrelationer som är en grund för 
producerandet av visuella material och uttrycks via dessa, men som också 
kan utmanas via olika seendepraktiker (ibid). Utgångspunkten är då inte att 
bilder har en inneboende betydelse, som en slags grammatik färdig att utläsa 
i själva bilden. Även om vi lär oss att förknippa vissa bilder med särskilda 
innebörder är dessa betydelser också beroende av i vilket sammanhang bil-
derna förekommer. Dessutom är bildbetydelserna föränderliga (Banks 2001). 
Antropologen Marcus Banks menar att när vi läser eller tolkar bilder är det 
ett slags kommunikationsprocess som äger rum via levandegörandet av ett 
livlöst objekt: 

When we read a photograph, a film or an art-work, we are tuning into con-
versations between people, including but not limited to the creator of the vis-
ual image and his and her audience. Those other participants include gallery 
curators, television producers, aid agencies and a whole variety of other per-
sons who present images to a viewing/reading public. (Banks 2001:10) 

Som framgår av citatet är det inte bara bildskaparen, och hans eller hennes 
publik, som är delaktiga i kommunikationsprocessen, utan också en rad 
andra aktörer som presenterar bilder för någon eller några. Lite paradoxalt, 
påpekar Aspers med kollgor (1998), kan just bilders mångtydighet utnyttjas i 
intervjusituationen. Så kallad fotoelicteringsmetod innebär att respondenten 
får kommentera ett visuellt material i en semistrukturerad intervju (ibid.). ”It 
is the reflexivity between image and verbalisation which produces data for 
the investigator” (Harrisson 2002:864). I och med att bildmaterial kan ge 
andra associationer än (enbart) frågor i en intervjusituation, kan fotoelicite-
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ring vara ett sätt att i någon mån nå bortom begränsningarna med en meto-
dologi som främst bygger på det verbala utbytet mellan intervjuare och 
intervjuad (Breakwell & Canter 1993). Fotografier, till exempel, är laddade 
med psykologiska och emotionella aspekter och symboler. Dessa egenskaper 
gör det möjligt för människor att uttrycka aspekter av sin ”karaktär” eller sitt 
”folkkynne” via berättelser och tolkningar av fotografier (Heisley & Levy 
1991). Antropologen Douglas Harper (2002) betonar att snarare än att gene-
rera mer information så ger intervjuer som utgår från ett visuellt material 
annan slags information än traditionella intervjuer. Detta hänger samman 
med egenskaper hos fotografier (såsom att de underlättar vår minnesför-
måga), men också med hur vi tenderar att uppfatta bilder:  

I believe photo elicitation mines deeper shafts into a different part of human 
consciousness than do words-alone interviews. It is partly due to how 
remembering is enlarged by photographs and partly due to the particular 
quality of the photograph itself. Photographs appear to capture the impossi-
ble: a person gone; an event past. (Harper 2002:22-23)       

Dessa omständigheter skapar en grund för ”deep and interesting talk”, fort-
sätter Harper. Han beskriver fotoeliciteringsmetoden som en samarbetspro-
cess där intervjuaren och den intervjuade tillsammans försöker förstå något 
när de diskuterar innebörder i fotografier. Detta resonemang är i linje med 
dagens visuella samhällsvetenskapliga forskning och dess betoning av feno-
men som reflexivitet och samarbete (se till exempel Pink 2001; 2004; 2005, 
Arntsen & Holtedahl 2002). Det är vanligt att man använder sig av fotogra-
fier i fotoeliciteringsstudier, men i princip kan vilket visuellt material som 
helst användas. Inom visuell antropologi förekommer till exempel även 
filmeliciteringsstudier. Det viktiga är inte den visuella representationens 
form utan dess koppling till den kultur man studerar (Harper 2002). Harper 
menar att fotoeliciteringsstudier kan erbjuda förståelse av hur människor ser 
på olika aspekter av sin kultur. Inom mediaetnografi ses inte heller publiken 
som en passiv mottagare av medias representationer. Snarare är fokus riktat 
mot de innebörder människor lägger i media representationer och därigenom 
hur ”mottagarkreativitet” kan samspela med ”medias makt” (Pink 2001). 
Forskare har vanligtvis använt sig av bilder som de själva tagit i samband 
med sitt forskningsprojekt, eller av bilder som andra tagit men som har en 
tydlig koppling till respondenterna på ett eller annat sätt. Det kan vara bilder 
som finns i arkiv på museum eller i respondenternas ägo (Banks 2001). Ett 
annat sätt är att låta informanterna själva sköta kameran (Banks 2001; 
Johansson 2003; Radley & Taylor 2003). Forskaren kan också använda sig 
av existerande fotografier som inte har någon direkt koppling till respon-
dentens egen vardagsvärld, vilket är det arbetssätt jag valt i den här studien. 
Forskare har pekat på, att om de bilder som används i intervjusammanhang 
inte har någon näraliggande koppling till informanten, så kan detta knappast 
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innebära att närheten mellan forskarens och respondentens värld främjas. 
Det kan vidare vara så, att om aspekter av bildmaterialet har någon förank-
ring i ett annat sammanhang än informantens vardagsvärld, kan dessa 
aspekter komma att dominera intervjusamtalet. Men det finns också fram-
gångsrika exempel på fotoelicitering, då det visuella materialet är valt av 
forskaren, som möjliggjort en distansering från personliga erfarenheter och 
en förskjutning mot samhälleliga frågor (Banks 2001). Även bilder från 
konsthistorien har använts, till exempel sociologen Gillian Bendelows 
(2000) studie av föreställningar om smärta, där informanterna dels fick 
berätta om egna erfarenheter av smärta, dels kommenterade andras smärt-
upplevelse via en serie bilder från konsthistorien. Då sårbarheten kring både 
fysiska och känslomässiga smärtupplevelser gör föreställningar om smärta 
till ett känsligt forskningsområde skulle den distans som det innebär att prata 
om någon annans upplevelse kunna innebära en tryggare undersökning av 
området (ibid). Sociologen Barbara Harrison (2002) argumenterar för att ett 
visuellt material inte behöver vara självgenererat för att vara användbart i en 
forskningsintervju. Detta hänger samman med att intresset i en sådan inter-
vju riktas mot hur en grupp människor ”läser” en bild. Hon tar också upp 
frågan om ”audiencing”, som hon menar inte är så väl utforskat inom forsk-
ningsfältet visuell sociologi (ibid). Kritik mot tidiga studier av audiencing är, 
att det funnits en tendens att forskare utgår från att det inkapslat i bilderna 
finns en föredragen mening eller betydelse som endast forskaren kan 
bedöma, och att denna betydelse får utgöra en slags baslinje från vilken 
respondenternas tolkningar bedöms (Rose 2001) Den reflexiva sidan hos 
metoden tycks då gå förlorad. Problematiken handlar om frågor på vilket sätt 
seendet är socialt konstruerat. Inom forskningsfältet visuell kultur är en 
självklar utgångspunkt att vi ”lär” oss att se genom olika erfarenheter i livet 
(Mitchell 2002).  

Val av måltidsbilder  
I föreliggande studie har jag valt att använda ett visuellt material som ett 
medel för att fördjupa frågor och tolkningar som väckts i den första intervju-
omgången. Då mat karaktäriseras av att den stimulerar alla våra sinnen, kan 
detta motivera användandet av fotoeliciteringsmetoden. Genom att föra in 
bilder på mat i intervjusituationen kan något av matens visuella aspekter 
introduceras. Jag utgår här, i linje med resonemanget ovan, från att bilder får 
sin betydelse i ett samspel mellan bild, betraktare och socialt sammanhang 
(se till exempel Aspers et. al 1998; Banks 2001; Harrisson 2002; Harper 
2002; Pink 2001; Rose 2001; Sparrman, Torell, Åhrén Snickare 2003). I det 
här fallet är det specifika sammanhanget intervjusituationen, som självklart 
får stort inflytande över hur ett samtal om bilder kan utvecklas. De bilder jag 
valt att använda som utgångspunkt för intervjusituationen är måltidsbilder 
hämtade från kokböcker (fotografier) och från kostrådgivningsmaterial 
(illustrationer av den så kallade tallriksmodellen) (se bildbilaga längst bak i 
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boken). Dessa bilder är valda med tanke på att de är exempel på bilder av 
mat som finns tillgängliga i samhället och möter oss i olika sammanhang. 
Bilderna visar mat på en tallrik, i en del fall med bestick och glas runtom. I 
något fall är maten i fokus och det är svårare att urskilja fatet eller formen 
den ligger på. Genom att välja att inte visa människor på bilderna är avsikten 
att lämna ett större tolkningsutrymme för informanterna, som då själva kan 
associera kring vem som till exempel kan tänkas äta viss sorts mat. Dessa två 
typer av måltidsbilder tillhör olika genrer. Kokboksbilderna är normerande 
på så vis att de ofta visar vacker, aptitlig mat som skall verka tilltalande för 
oss. Ofta (men inte alltid) är det också mat som är näringsriktig och i ganska 
stor utsträckning stämmer överens med grundläggande kostråd. Till det 
kommer att kostråd förändras relativt snabbt idag och en del kokböcker just 
förespråkar bestämda dieter. De flesta av oss har också stött på grafiska 
modeller av hur vi på bästa sätt kan äta för att bibehålla hälsan. Sådana bil-
der är på ett väldigt tydligt sätt normerande. Tallriksmodellen är kanske den 
mest använda i Sverige. Globalt sett förekommer också tallriksmodellen i 
olika utföranden tillsammans med andra figurer så som pyramider, pajer, 
regnbågar, tillbringare och tempel för att visuellt gestalta en viss diet 
(Kaufer-Horwitz et al. 2005). Den visuella presentationen av en särskild diet 
kan sägas ingå i en bruksbildsgenre. Hit hör både reklam och olika typer av 
utbildningsmaterial. Sådana bilder är medvetet utformade för att förmedla ett 
budskap till en tänkt mottagare. Ofta är de också genomsyrade av olika slags 
värden, ideal eller ideologier (Sparrman, Torell, Åhrén Snickare 2003). All-
mänt sett är syftet med att utarbeta kostråd inte endast att slå vakt om när-
ingsriktiga kostvanor utan även, att främja kostvanor som ger förutsättningar 
för bästa möjliga hälsa och ett långt liv (Kaufer-Horwitz et al. 2005). 
Huvudbudskapet är att en hälsosam diet är balanserad, varierad och måttfull. 
Men mottagaren tar sällan del av hela kostbudskapet. Budskapet reduceras 
till färgglada illustrationer eller fotografier av grafiska kostrådsmodeller som 
tillsammans med viss text på ett litet utrymme skall gestalta idéer om kost-
vanor och ibland andra livsstilsrekommendationer, så som betydelsen av 
rörelse och motion (ibid). 18 
                               
18 En nationell tallriksmodell utvecklades 1988 då arbetet med en första översättning av 
svenska näringsrekommendationer (SNR) till mat för vuxna var klar och det blev möjligt att 
beräkna proportionerna mellan olika livsmedelsgrupper i en väl sammansatt måltid 
(Stockholms läns landsting 2005). Tallriksmodellen riktar sig till alla barn över två år och alla 
vuxna, däremot är det inte fastställt om den också är lämplig för äldre personer över 75 år. 
Sektorerna i bastallriksmodellen ska alltid ha samma inbördes förhållande. Proteinsektorn 
(kött, fisk, ägg, linser, bönor) skall utgöra en fjärdedel av tallriken och resterande tre 
fjärdedelar delas lika av spannmålssektorn (potatis, pasta, ris) och grönsektorn (grönsaker, 
rotfrukter, frukt, bär) (ibid). Att använda sig av diagram i form av en cirkel delad i olika delar 
för att åskådliggöra olika jämförbara storheter har i så stor utsträckning blivit en del i en 
västerländsk visuell kultur att vi knappast ens längre tänker på det som en bildkonvention. 
Med en sådan figur är det möjligt att göra relativa jämförelser av delarnas storlek i förhållande 
till helheten (Kostelnick & Hassett 2003), vilket är användbar information när man ska sätta 
samman ett måltidsinnehåll. Och tallriksmodellens styrka förväntas ligga i just dess enkelhet. 
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Avsikten med att använda dessa måltidsbilder var att i den uppföljande 
intervjun fördjupa samtalet omkring de teman som jag fann i den första 
intervjun (se sidan 67-68). När det gäller kokboksbilderna valdes dessa för 
att uppnå variation vad det gäller måltidsinnehåll och typ av måltid. Vegeta-
riskt, fisk och kött finns representerade bland bilderna eftersom det är kate-
gorier som på olika sätt diskuterades under intervjusteg ett. När det gäller 
kött var det många av informanterna som skiljde mellan olika typer av kött 
så som rött kött, fläskkött, nötkött, lamm, kyckling, viltkött och så vidare. 
Bilder av en måltid innehållande kött motiveras också av att en sådan måltid 
kan sägas illustrera en typisk blandkostmåltid. Av de första intervjuerna 
framkom också att kött är en kategori som en del av informanterna uttrycker 
ambivalens kring. Vidare framkom att en måltid bestående av vegetabilier, 
för en del av informanterna kunde symbolisera den nyttiga maten och/eller 
den ”etiska” måltiden. Fisk är den kategori som diskuteras minst av delta-
garna i den här studien. En del informanter berättade att de gärna äter fisk, 
men att de tycker att det är svårt att tillaga. Att ta med en bild på en fiskmål-
tid motiverades också av att detta möjliggör jämförelser mellan olika slags 
måltidsinnehåll. Snabbmat är också representerad i bildurvalet eftersom det 
är en kategori som diskuterades i samtliga intervjuer, här i form av pizza och 
sushi. Exempel på ”vardagsmat” och ”festmat” finns med bland bildurvalet, 
vilket urskiljs bildmässigt genom hur själva måltiden presenteras. Själva 
måltidsinnehållet är dock svårare att precisera. En enklare måltid kan bli 
festlig med ett glas vin. Många av studiens deltagare nämner till exempel att 
de gärna dricker vin till en festligare måltid. Den mer ”exotiska” måltiden är 
också inkluderad bland bilderna eftersom många av informanterna nämner 
att de äter mat från andra kök än det svenska (här representerad av en sushi-
bild). Exempel på det ”söta” är också en del av bildurvalet. Det ”söta” dis-
kuterar många av informanterna med avseende på hälsa/ohälsa och välbefin-
nande. Det ”söta” illustreras med hjälp av efterrättsbilder.  

Jag har valt att inkludera två bilder av tallriksmodellen, som tagits fram 
av Hälsomålet, Stockholms läns landsting, att ingå i bildmaterialet. Detta 
eftersom Hälsomålet ganska nyligen moderniserat sin gamla version 
(Stockholms läns landsting 2005). Utöver en tallriksmodell riktad till bland-
kostare tog också Hälsomålet också fram en variant som riktar sig till lakto-
vegetarianen.19 Valet av Hälsomålets modeller motiverades just av att de har 
två separata modeller som riktar sig till personer med olika kostvanor, vilket 
kan stimulera till jämförelser och diskussion vid intervjusamtalen. De fem-

                                                                                                                             
Modellen visar att näring ur alla tallrikssektorer behövs, hur stora de olika sektorerna ska vara 
i förhållande till varandra och ger en helhetsbild av måltiden (Stockholmsläns landsting 
2005). 
19 En laktovegetarian äter förutom vegetabilier också ägg och mjölkprodukter. 
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ton bilder som ingår i studien 20 visades i följande ordning för samtliga nio 
personer som deltog i uppföljningsintervjun:  
 
a)  paj 
b)  falukorv med stuvade morrötter 
c)  oxfilésallad och ett glas vin 
d)  pizza 
e)  fisk 
f)  ärtsoppa  
g)  räkgryta med brytbröd 
h)  böngryta med ris 
i)  sushi 
j)  viltfilé med potatis och svampsås  
k)  rödbetssallad  
l)  chokladkaka 
m)  marängsviss 
n) tallriksmodellen, blandkost 
o) tallriksmodellen, vegetarisk 

Att använda sig av befintliga bilder innebär, som jag ser det, en metodolo-
gisk fördel i och med att det i avhandlingen är möjligt att redovisa de bilder 
jag kommer att utgå från i intervjuerna, vilket ger läsaren bättre möjligheter 
att följa forskningsprocessen med avseende på de förutsättningar som getts 
för insamlandet av data. I en studie av föreställningar är det också av vikt att 
kunna visa respondenterna samma bilder, som underlag för analys av det 
gemensamma och variationen i delade föreställningar av mat och ätande. 
Även om valet av varje kokboksbild på något sätt knyter an till det material 
som framkom under intervjusteg ett vill jag poängtera att urvalet inte är tänkt 
att fungera på så sätt att en särskild bild är tänkt att väcka en särskild reak-
tion. Exempelvis, en bild som valdes för att symbolisera en festmåltid upp-
fattas kanske på ett helt annat sätt av respondenten. I varje bild finns ju ett 
antal ”triggers”, i form av både innehåll och komposition, som kan väcka 
olika tolkningar och respons hos betraktaren. Med begreppet ”audiencing” 
flyttas fokus från själva bilden till betraktarens tolkning av bilden (se till 
exempel Harrisson 2002). Jag vill också poängtera att urvalet av bilder i viss 
mån kan sägas vara slumpmässigt i den meningen att jag bläddrat igenom ett 
antal kokböcker för att finna ett urval av bilder som kan fungera som visuellt 
stimuli att utgå från i en intervjusituation. Då den här studien handlar om 
normer omkring vad och hur vi äter, har det sammantagna urvalet av bilder 

                               
20 De måltidsbilder och bilder av tallriksmodellen som informanterna fick se var i A-fyra 
format. Här presenteras de längst bak i boken i en bilaga med hänvisning till den kokbok som 
varje bild är hämtad från. 
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gjorts för att presentera några olika typer av måltider. Variationen består i 
måltidsinnehåll och hur måltidens presenteras. Men bilderna liknar också 
varandra, eftersom syftet är att respondenterna ska kunna göra en tolkning 
utifrån mer subtila skillnader och fokusera på nyanser och detaljer i bilderna, 
snarare än från utgångspunkten att bilderna är diametralt motsatta varandra. 
Med andra ord är syftet att främja en ”närläsning” av bilderna. En ytterligare 
fråga är hur respondenter kan tänkas reagera just inför valet av kokboksbil-
der. Å ena sidan kan det vara känsligt att prata om det egna ätandet, om det 
som visas på bilderna uppfattas som ”föredömliga” måltider och det egna 
ätandet skiljer sig från detta. Å andra sidan är många av oss idag vana vid att 
möta kokboksbilder i olika sammanhang och kan förhålla oss till bilderna på 
olika sätt. Valet av bilder innefattar inte heller enbart så kallade gourmet-
måltider utan innehåller också bilder av mer vardagliga måltider. Syftet med 
att blanda enklare presentationer av måltider med mer estetiskt elaborerade 
är att signalera att normer kring måltider kan se ut på olika sätt och att jag 
som genomför studien gärna vill ha ett samtal kring detta. Meningen är att 
bildurvalet ska erbjuda sådana skillnader, att respondenten får möjlighet att 
ta avstånd från vissa måltider och bejaka andra. Själva grundtanken med att 
visa olika slags måltider är att uppnå variation och kontrastverkan i det 
empiriska material som genereras ur intervjusamtalet. På så vis kan dilem-
man, motstridigheter, likheter och skillnader framträda tydligare vid analys-
arbetet. 

Valet av bilder sätter vissa ramar för intervjusamtalet. Hur själva materi-
alet presenteras under intervjusituationen och intervjufrågorna får också 
betydelse för hur informanten förhåller sig till bilderna. Rent allmänt, när det 
gäller frågornas betydelse i en fotoeliciteringsintervju, kan man säga att ju 
mer specifika intervjufrågor, desto mindre blir bredden av den information 
som respondenten ger. Om syftet är explorativt så är forskare ofta osäkra på 
vilken typ av frågor de behöver ställa. I viss mån intervjuar informanten 
också sig själv om bildmaterialet är från informantens eget liv (Heisley & 
Levy 1991). I föreliggande studie är dock syftet att nå en fördjupning kring 
några specifika områden och intervjufrågorna anpassas i någon mån efter 
detta (se bilaga 4). Deborah Heisley och Sidney Levy (1991) fann i en studie 
av familjemåltiden, i vilken syftet var att undersöka fotografier och band-
upptagningar som stimuli i intervjuer, att mest produktivt var att begränsa 
antalet fotografier till ett förtestat antal. Exempelvis, i en intervju med 17 
bilder började respondenten att ge mer kortfattade svar vid det 12 fotografiet. 
Bäst fungerade en intervju som innehöll ett mindre antal bilder, tio stycken 
(ibid.). I den här studien är avsikten att bildmaterialet ska vara tillräckligt 
stort för att ge en spännvidd mellan olika slags måltider, men inte större än 
att utförliga kommentarer av samtliga bilder ryms inom ramen för en cirka 1 
till 1 ½ timmes intervju.  
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4.2.5 Analys av intervjumaterialet 
För att studera föreställningar om mat och ätande har jag tagit min utgångs-
punkt i delade föreställningar så som spännings- och motsättningsfyllda. 
Detta har också väglett mitt analysarbete då jag fokuserat på dilemman och 
motsättningar som informanterna givit uttryck för under intervjuerna. Som 
jag beskrivit ovan identifierade jag centrala teman i de första intervjuerna 
(sidan 67-68). Vid bearbetning av de uppföljande nio bildintervjuerna valde 
jag istället för att transkribera ljudfilerna i sin helhet, att upprepade gånger 
lyssna på dem och identifiera de aspekter som informanterna framförallt 
uppehöll sig vid när de kommenterade bilderna. Det är 1) kategorisering; hur 
informanterna kategoriserar måltiden, 2) arena; sammanhang som bilden 
kopplas samman med, 3) estetik; bildens utformning och måltidens presen-
tation, 4) smak; huruvida informanter säger något om hur de tror maten sma-
kar, 5) eget ätande: kan jag tänka mig att äta det här, brukar jag äta det här 
och så vidare. Därefter har jag har gått igenom varje intervju och bild för sig 
och transkriberat merparten av de tal som berör dessa aspekter. Vid analysen 
av fotoeliciteringsintervjuerna har jag varit uppmärksam på i vilket avseende 
materialet bekräftar tidigare teman eller tillför något nytt. Jag har behandlat 
frågan om hur informanterna kategoriserar mat i olika sorter (kapitel fem och 
sju) och hur detta kan ses som ett svar på frågan vad vi bör äta. I kapitel sju 
belyses specifikt hur informanterna ”läser” måltidsbilder och i vilket avse-
ende resultatet är en fördjupning av det första steget i intervjuundersök-
ningen. I kapitel sex diskuteras ätandet i termer av föreställningarna om hur 
vi bör äta och hur dessa förhåller sig till idéer om kroppen. Här analyseras 
också en repertoar av olika identitetspositioner som ett svar på frågan hur vi 
bör äta. Tillsammans har materialet från de olika intervjuerna givit tillgång 
till olika aspekter av mat och ätande. Analysen visar att de olika intervjufor-
merna delvis ger tillgång till olika kategoriseringar av mat och ätande då de 
erbjuder olika förutsättningar att samtala om mat och ätande. Vid den första 
intervjun är informantens eget ätande mer i fokus både med avseende på 
egna preferenser, men också vad det gäller förhållningssätt eller ställningsta-
ganden till olika ätandefrågor eller företeelser i samhället. Med kokboksbil-
derna tycks det istället som att informanterna ger uttryck för en mer generell 
förståelse av mat och ätande. Lite tillspetsat kan man säga att de mer tydligt 
talar om mat som konsumtionsvara. På så vis har den mångmetodiska ansat-
sen bidragit till en mer mångfacetterad bild av föreställningar om vad och 
hur vi bör äta.   

4.2.6 Forskarrollen och etiska aspekter 
I den här studien har deltagarna informerats om studiens syfte, konfidentia-
litet och att deltagande är frivilligt (se bilaga 1 och 3). För att tillgodose kra-
vet på konfidentialitet är namnen på informanterna och personer de nämner 
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fingerade, likaså anges endast deras ungefärliga ålder. Då studien omfattar 
vuxna människor, och inte fokuserar på särskilt känsliga aspekter av mat och 
ätande så som erfarenhet av ätstörningar eller sjuklig fetma, berör den inte 
ett så kallat känsligt forskningsområde. Men som jag tidigare tagit upp kan 
det vara känsligt att tala om vad och hur man äter, speciellt om det avviker 
från gängse kostråd. Detta har jag försökt att hantera under intervjun bland 
annat genom att inte göra några värdeomdömen om det som människor 
berättar. Vid fotoeliciteringsintervjun har jag därtill kommenterat att jag 
utgår från att det inte finns någon ”rätt” uppfattning om en bild, utan snarare 
olika uppfattningar och att jag önskar ta del av så många uppfattningar som 
möjligt via intervjuerna. För att markera att jag själv, i likhet med deltagarna, 
inte är någon expert på mat har jag ibland markerat min obekanthet med ett 
område genom att till exempel be den informant som tränar aerobics inten-
sivt att berätta mer om hur hon tänker kring proteiner och den informant som 
följer Montignacs diet att förklara hur glykemiskt index fungerar. Allmänt 
sett har jag gjort som man brukar göra i kvalitativa forskningsintervjuer 
nämligen; att följa med i det som informanten berättar, ställa följdfrågor, be 
om exemplifieringar, konkretiseringar och eventuellt klargöranden om det 
varit något jag inte förstått eller känt osäkerhet kring — vilket inneburit att 
informanterna själva i hög grad har kunna styra vad de önskat tala om.  

Själva valet av bilder är också kopplade till etiska överväganden. Bilder 
som deltagare själva har tagit måste alltid behandlas med större varsamhet än 
bilder som redan cirkulerar i samhället. Exempelvis kan det vara tveksamt 
att visa bilder som informanter själva fotograferat då privata aspekter på ett 
tydligt sätt exponeras och eventuell igenkänning av människor och händelser 
inte kan hindras (se till exempel Johansson 2003; Radley & Taylor 2003). 
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5. Vad är mat? Olika sorters mat 

Det här kapitlet handlar om den grundläggande frågan om vad som betraktas 
som mat. När informanterna talar om mat delar de in mat i olika sorter, så 
som husmanskost, mat med utifrån kommande influenser, veganmat, nyttig 
mat, billig mat, festmat, viktväktarmat för att ge några exempel. När infor-
manterna talar om mat gör de något. De:  

 
• delar in mat i bestämda kategorier (exempelvis husmanskost) 
• kontrasterar viss sorts mat mot annan mat (husmanskost mot mat 

med utifrån kommande influenser)  
• länkar samman maten med vissa arenor i tid och rum (många av 

informanterna förknippar husmanskost med barndomen)  
• värderar maten (en uppfattning är att husmanskost är en 

mattradition vi bör slå vakt om) 

Jag kommer att visa hur meningsskapandet kring maten kan förstås som 
olika idéer om vad som är mat och vad vi bör äta och hur studiens deltagare 
ger uttryck för att normer kan variera i olika sammanhang och även föränd-
ras över tid. Olika sorters mat är ofta just tydligt kopplade till olika arenor i 
tid och rum. Ett exempel är att det som betraktas som modernt i högsta grad 
är föränderligt, vilket också gäller maten. Analysen visar att kategorisering-
arna av mat också innebär värdeomdömen. Det handlar om människors för-
ståelse av vad som utgör bra mat och dålig mat utifrån hälsomässiga, etiska 
och estetiska värdeomdömen. Det visar sig att informanterna använder sig av 
olika typer av argument hämtade från olika arenor när de talar om olika sor-
ters mat. Argumentet att vi bör äta grönsaker för att det är nyttigt placerar det 
”gröna” inom ramen för en hälsosfär. Jag kommer att lyfta fram hur infor-
manternas berättande om mat är fyllt av spänningar, motsatser och dilem-
man. Det handlar både om de kategoriseringar som de gör av olika sorters 
mat och på vilka sätt de talar om mat och ätande, det vill säga hur de argu-
menterar för sin ståndpunkt, väger för och emot och drar nya slutsatser efter-
hand som de pratar om saker och ting. De kategorier av mat som presenteras 
i kapitlet är baserade på deltagarnas egna sätt att tala om och dela in mat i 
olika sorter under intervjustudiens båda steg. I det följande kommer de 
många kategorierna av olika sorters mat att presenteras under några mer 
övergripande kategorier nämligen: vanlig mat, farlig mat, modern mat, häl-
sosam mat, etisk mat och festlig mat. Samtliga sätt att beteckna mat (förutom 
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etisk mat) är beteckningar som deltagarna i den här studien använder sig av 
när de talar om olika sorters mat.  

5.1 Vanlig mat  
Vanlig mat är mat som många äter. Husmanskost beskrivs ofta av deltagarna 
i den här studien som liktydig med vanlig mat. Husmanskosten delas in i 
olika sorter, som i sig kopplas till olika arenor och värderas på olika sätt. Det 
är barndomens hemlagade husmanskost, som ofta (men inte alltid) är syno-
nym med traditionell husmanskost. Den är tidskrävande att laga och består 
av särskilda rätter, så som exempelvis kåldolmar. Men husmanskost beskrivs 
också utifrån hur en husmanskostmåltid är uppbyggd, exempelvis med kött, 
potatis och något tillbehör. Falukorv och makaroner ges som exempel på 
enklare och ”sämre” husmanskost, som varken kräver så mycket matlag-
ningskunskap eller är särskilt nyttig. Några informanter pekar också på att 
den svenska husmanskosten har utökats med maträtter från andra länder. 
Pizza betraktas numera som en del av vår svenska husmanskost. 

5.1.1 Husmanskost: tillbakablickande och förändring 
När deltagarna i den här studien talar om husmanskost som en del av barn-
domen och uppväxten står den ofta för den vanliga maten. Det är mat som 
inte ”sticker ut” på något sätt och som de allra flesta åt21:  

vi åt nog ganska, som jag tyckte då vanlig mat, under barndomen som alla 
andra barn gjorde, men det väl husmanskost mer. typ potatis och nåt tillbe-
hör. (Rebecka 30-årsåldern)       

Staffan beskriver vanlig mat genom att kontrastera den mot något annat, i 
hans fall vegetarisk mat. Det vanliga är så man brukar äta:   

det var nog normalt kan man säga. ja *falukorv och kåldolmar* och, nej men 
vad man nu äter. det är inget, inget speciellt. och så fortsatte det väl ända till 
jag var tjugosex, och då blev jag vegetarian. (Staffan 30-årsåldern)  

Husmanskost kan således framträda i relief mot andra materfarenheter. Hos 
Daniel åt de sällan ”svensk mat”. Då hans mamma var gift med en man från 
Latinamerika åt de ofta ”grytor” av olika slag. Men både hos farmor och 
farfar och i skolan åt han ”vanlig mat” och ”husmanskost”. I likhet med 
                               
21 Citaten har jag valt att presentera så ordagrant som möjligt, dock utan mina egna 
hummanden och jag har markerat med en punkt vid avslutningsintonation och kommatecken 
för kort paus, samt *…* för skratt i rösten. Då analysen inte omfattar språkliga detaljer, utan 
är riktad mot innehållet och innebörden i det som uttrycks, har jag bestämt att detta är en 
rimlig transkriberingsnivå i denna studie.   
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andra informanter tycks det som att Daniel uppfattar, då han blickar tillbaka, 
att just husmanskost är normen, i bemärkelsen att det är den vanliga maten 
som de flesta äter i Sverige. Ibland beskrivs husmanskosten också som knu-
ten till en särskild uppväxtmiljö: 

ja när jag växte upp, ganska mycket traditionell husmanskost, kommer från 
vad ska man säga ett, arbetar, arbetarklasshem, växte upp på landet i Skåne, 
och det var ganska mycket rejäl mat, sås och potatis. (Erik 20 årsåldern) 

För flera av studiens deltagare är barndomens hemlagade mat starkt värde-
laddad. Den är lika med ”bra” och ”vällagad mat”, men som de dock inte 
alltid uppskattade som barn. Som vuxna har informanterna däremot tagit 
över en del av sina föräldrars idéer om vad vi bör äta. Hanna upptäcker 
under intervjun att hennes nuvarande ätande har större koppling till barndo-
men än hon tidigare tänkt på: 

det var hemlagad mat och knäckebröd om man var hungrig, och jag tyckte 
det var så tråkigt och hemskt när jag liten, och kompisar fick äta glasspinnar 
och kakor och sånt, men nu har jag märkt att jag verkar ha blivit likadan 
själv. (Hanna 30-årsåldern) 

Ellen är uppväxt med en ”sjuttiotalsmamma” som la ”nötter och russin i 
påskägget” när Ellen ville ha godis. Hon berättar att som vuxen har hon åter-
gått alltmer till sin mammas sätt att äta. Maten skulle alltid vara ”smaklig 
och god”: 

jag menar två ungar, och jobb och även när mamma var hemma var det 
tvunget att vara någorlunda funktionellt i alla fall men aldrig halvfabrikat el-
ler färdigköpt eller sånt, mamma gjorde allt, allt själv, så falukorv och sånt 
där, det var, nej det tyckte inte mamma inte var, riktig mat så att säga, även 
om ungar gillar det. (Ellen 30-årsåldern) 

Sandra berättar att när hon var liten var det hennes pappa som lagade maten. 
Han lagade ”rejäl mat”. Sandra har fortsatt att göra som sina föräldrar, som 
”fortfarande äter ordentligt varje dag, inte slänger i sig vad som helst, utan 
lagar husmanskost”. Hon ”tillägnar gärna kvällen åt att laga ordentlig mat”. 
Claes, som kommer från Norrland, tycker att den hemlagade husmanskosten 
hans föräldrar gjorde var bra:  

alltid när jag har varit liten, pappa både jagar och fiskar ju, så vi har ätit 
mycket vilt och fisk och såna saker, mycket mat som han har fiskat själv då 
eller skjutit själv, så det är väl det ungefär, mamma är duktig på att laga mat, 
och det var nästan alltid hemlagad mat, som det var sällan vi käkade mat 
utifrån. (Claes 20-årsåldern) 
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Det jag vill lyfta fram här, är att en del idéer om vad vi bör äta är tydligt 
förankrade bakåt i tiden - i hur man brukar göra. Man fortsätter att göra som 
föräldrarna har gjort och till exempel laga ”ordentlig mat”. Att mat bör vara 
vällagad och tillredd från grunden är ett argument som även kan ses som ett 
konventionellt matideal. Informanterna kontrasterar den hemlagade maten 
mot halv- och helfabrikat av olika slag eller som i Claes fall mot ”mat 
utifrån” (= mat köpt i handeln). Men hemlagad mat kan också vara ”enklare” 
och behöver inte nödvändigtvis vara bra för att den är hemlagad. Hanna 
berättar att när hennes pappa började studera ”förändrades matvanorna radi-
kalt”. Ekonomin var ”snål” och tiden knapp:  

då gjorde han så att köpte hem stora lass med köttbullar och bacon och korv, 
och så *skar han ner det och fryste in en masse* och till middagen så var det 
då, kokte han väl kanske potatis eller ris eller makaroner som jag minns det 
då, och så fick man det här till, stekte han upp snabb till då, så det var mycket 
sån här snabb mat. (Hanna 30-årsåldern) 

Patrik säger att hans mamma ”inte kunde laga mat så bra”. Redan ”väldigt 
tidigt” var han inte förtjust i maten som de fick: 

ätandet var någonting för att man skulle bli mätt, i princip, det fanns ju vissa 
undantag som bruna bönor och *fläsk och semlor och såna där saker* som ju 
kan vara gott fortfarande. (Patrik 50-årsåldern) 

När Patrik var tonåring flyttade han till sin matlagningsintresserade pappa 
och hans eget intresse för mat väcktes. Idag försöker Patrik att hålla en bra 
kvalitet på vardagsmaten och har uteslutit ”falukorv och sådana där saker ur 
mathållningen”, som han åt under barndomen och även när hans barn var 
små. Han framhåller att det är viktigt att tillaga maten från grunden. Detta 
visar också att idéer om vad vi bör äta kan formas och kontrasteras mot tidi-
gare ätandeerfarenheter. Rebecka beskriver hur hon idag, som vuxen, upp-
fattar att barndomens husmanskost är väl förenlig med tallriksmodellen. 
Bardomens måltid innefattade alltid grönsaker av något slag, kokta eller 
färska. Ett exempel på en sådan husmanskostmåltid är ”köttstroganov, ris 
och sallad och grönsaker”. Det var en kost som var ”väl sammansatt”, säger 
Rebeccka. Här kan man säga att hon argumenterar för vad vi bör äta med 
hjälp av näringslära. Ett annat exempel ger Anton som hämtar stöd från både 
tradition och näringslära när han formulerar en idé om vad vi bör äta genom 
att beskriva ”vår egen bondförnuftiga husmanskost” som varande ”både bra, 
god och nyttig”. Han menar att det är angeläget att försvara den traditionella 
husmanskosten från influenser utifrån. Det är visserligen ”kul” med varianter 
på traditionell husmanskost och givetvis kan vi äta annan sorts mat, men vi 
bör slå vakt om husmanskosten:  
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det är ju ett matkulturarv som bör finnas kvar. och inte förvillas in i labyrinter 
bara för att man har möjligheten till det. man måste ju ändå liksom, eller 
måste, man måste ingenting egentligen. men det vore tråkigt om det försvann. 
vi har faktiskt en bra mattradition i Sverige. det är så gammalt och inrotat, så 
det ska finnas kvar tycker jag. (Anton 40-årsåldern) 

Anton menar att det finns en risk att ”varje generation glömmer lite” och att 
husmanskosten försvinner alltmer. Det är särskilt viktigt att kunskapen beva-
ras som en ”familjetradition” så att det inte bara är restaurangkockarna som 
kan laga husmanskosten:  

annars så blir det ju snabbmakaroner och ketchup liksom, *även om det är 
form av husmanskost det också*, mat är ändå så viktigt, så man bör ju 
liksom, husmanskosten är ju baserad på, på viktiga ingredienser för att få 
kroppen att fungera. (Anton 40-årsåldern) 

Anton menar att vi bör äta den traditionella husmanskosten för att den är 
näringsrik och bra för koppen. Den ger tillräcklig energi för att vi ska orka 
igenom en dag. Vad som kan betraktas som husmanskost idag ser också 
annorlunda ut mot förr: 

det har ju funnits influenser från andra länder i Sverige, på matfronten väldigt 
länge. så det gör ju också att till slut blir ju pizzan svensk husmanskost eller 
kebaben eller vad det är. det förändras ju, alltså det är ju väldigt få som skulle 
kunna göra, laga kåldolmar liksom (Erik 20-årsåldern) 

Så som Erik beskriver det kan även pizza klassas som husmanskost, förutsatt 
att definitionen av husmanskost är vanlig mat som många människor äter. 
Däremot menar Erik att det inte längre är allmän kunskap att kunna laga 
traditionell husmanskost, så som kåldolmar. Han pekar också på att det är 
oundvikligt att husmanskosten förändras då vår smakvärld är förändrad med 
smaker från andra kök:  

vi är ju vana vid alla kickarna, liksom att det är, man är van vid att käka mat 
med chili och ingefära, och liksom man ska pressa lime över allting nuförti-
den och sådär, så att det är ju liksom helt andra smaker, om man då får en, en 
formlös köttbulle som inte har så mycket smak i sig, så kanske man blir rätt 
uttråkad. så att husmanskosten har ju förändrats väldigt mycket (Erik 20-års-
åldern) 

Det framgår att i synen på husmanskosten finns spänningar mellan det välla-
gade och dess motsatser samt i mötet mellan gammalt och nytt. Hemlagat 
kan ställas mot halvfabrikat. Men även om frågan om halvfabrikat och 
exempelvis falukorvens ”status” nämns här, så aktualiseras sådana frågor än 
mer när den här typen av enklare husman diskuteras som exempel på 
snabbmat, vilket jag kommer att ta upp mer utförligt i det följande under 
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rubrikerna modern mat respektive farlig mat. En annan fråga är om det är av 
godo, av ondo eller en naturlig utveckling att den traditionella husmanskos-
ten tar sig nya uttryck med utifråninfluenser från andra kök och att vårt 
svenska kök utökas med rätter från andra länder? Husmanskosten beskrivs 
således som en sorts vanlig mat, som diskuteras i termer av traditionellt och 
nytt. 

5.2 Modern mat  
Informanterna talar också om mer nutida eller moderna mattrender, eller mat 
i kontrast till sådan mat, som de uppfattar som mer gammaldags eller passé 
(vilket jag återkommer till i kapitel sju). Denna moderna mat handlar i hög 
grad om snabbmat, som beskrivs som en del i vår nutida livsstil på gott och 
ont. I synnerhet kan den nya sundare och gröna snabbmaten betraktas som 
ett exempel på modern mat. Ett starkt tema i intervjuerna är just att modernt 
är lika med hälsosamt, så som ”grön” och ”fräsch” mat. Då hälsotemat är så 
framträdande när det gäller att kategorisera mat väljer jag även att beskriva 
den hälsosamma maten som en egen kategori (se 5.4)  

5.2.1 Snabbmat: tiden, balansen och dilemmana 
Hur informanterna ser på snabbmat säger även något om hur de uppfattar 
sina livsvillkor. I den här studien framgår att snabbmat kommer väl till pass i 
en tid som präglas av tidsbrist och högt levnadstempo. Men på samma gång 
åtföljs snabbmaten av en rad dilemman, som också kan förstås som vår tids 
dilemman. Vad är det för mat vi erbjuds på marknaden och vem erbjuder 
den? Vad vinner vi genom försöka spara tid genom att äta snabbmat? Fram-
förallt tas snabbmaten för given. Om den ifrågasätts så är inte frågan — 
snabbmat eller inte — utan snarare vilken sorts snabbmat vi ska ha. Visst är 
”drömmen att kunna leva ett liv där man aldrig äter snabbmat”, men:  

det är ju absolut ett nödvändigt ont, om man kan säga så, för att det är, det är 
inget man uppskattar särskilt mycket. man äter det för att man har för dåliga 
matvanor, alltså man äter oregelbundet, man äter för sent och man är för 
hungrig, man orkar inte laga mat och man käkar snabbmat (Erik 20-
årsåldern) 

Lotten konstaterar att det ”till vardags” oftast blir snabbmat eftersom man är 
så ”hungrig när man väl ska sätta igång med maten”. Staffan tycker att 
snabbmat är ”dyrt men praktiskt”:  

det blir nog ganska mycket sånt, faktiskt. utom när man känner att det skulle 
vara kul och laga mat, men om det bara är för att man ska bli mätt så mer än 
gärna snabbmat. (Staffan 30-årsåldern) 
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Kopplingen mellan snabbmat och Mc Donalds är självklar för informan-
terna. Lotten säger att ”Mc Donalds för mig, det är snabbmat”. Att äta sådan 
mat är inte ”jättenyttigt”, men en ”nödlösning” ibland: 

det är ju oftast alltså, ja det är brist av tid oftast, eller man är på väg, man 
kanske har varit på IKEA eller varit och, ja nåt sånt, då liksom tar man det på 
vägen hem då, för att man kanske är för trött för att ställa sig och laga mat när 
man kommer hem. (Lotten 20-årsåldern) 

Citatet utgör exempel på hur besök på snabbmatsrestauranger betraktas som 
en del i det moderna vardagslivet. Samtidigt är ambivalensen inför snabb-
matsproducenterna påtaglig bland deltagarna i den här studien. Staffan äter 
ibland på Mc Donalds trots att han tycker att deras vegetariska meny inte är 
så god. Han tillägger att ”sen kan man väl ha åsikter om Mc Donalds och 
multinationella företag” men själv är han ”inte så fanatisk”. Han ”går dit 
ändå”. Rebecka konstaterar att ”Mc Donalds är så mycket, det är inte bara 
mat, det är ju politik också”. Hon ogillar både maten och konceptet. Att en 
del av alla pengar som strömmar in går till barnsjukhus gör inte saken bättre. 
Hon tycker att det är ”ledsamt” att hennes sexåriga son ”i snart ett års tid 
tycker att det roligaste man kan göra är att gå på Mc Donalds”. ”Han vill ha 
sin leksak”. Att äta ”Happy Meal” är inte en bra familjemåltid så som 
Rebecka ser det: 

för det första så uppmuntrar ju inte miljön för att sitta ner och äta i lugn och 
ro. utan du har ett bollhav som man ska springa till så fort man bara orkar, 
före och efter och under maten. och du ska ha en leksak som du ska tjata om 
hela måltiden att du ska få öppna. men matro, och sen är det ju jättefullt med 
folk och plastiga bord och sånt där. hög ljudnivå, ja dålig miljö helt enkelt. 
(Rebecka 30-årsåldern) 

Men ibland fyller snabbmatsbesöket ”sin funktion” säger Rebecka: 

när vi åker till lantstället, då kan det bli Mc Donalds, det, då har det ett syfte. 
att vi snabbt ska få någonting i magen. (Rebecka 30-årsåldern) 

Claes lagar ofta enklare mat hemma, som går fort att göra. Men när han äter 
snabbmat ute väljer han hellre någon liten privatägd pizzeria där han ”känner 
ägaren eller något sånt” än stora snabbmatsproducenter som Mc Donalds, 
Burger King eller Pizza Hut. De behöver nog pengarna bättre än ”någon rik 
gubbe som äger Mc Donalds”, menar han: 

men det känns bättre att jag, att mina pengar går till nån liten privat pizza-
bagare eller nån som gör hamburgare eller nåt, än att jag ska ge dem till Mc 
Donalds. eftersom de som arbetar där, har ju ändå, alltså jag tycker det är 
skitdåliga arbetsvillkor och säkert otrevligt och arbeta där. sena nätter och 
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såna saker. så det känns mycket bättre att mina pengar går till nån som behö-
ver det bättre. (Claes 20-årsåldern)  

Det som gör snabbmaten paradoxal är att den å ena sidan fyller en funktion 
genom att erbjuda mat snabbt, medan den å andra sidan inte särskilt funktio-
nell då mättnaden är kortvarig:  

men typ som Mc Donalds och så, det äter jag inte så himla ofta, alltså de gör 
jag bara när jag, typ är, vill ha *mat snabbt*. nej men och det händer inte så 
himla ofta, för jag, man blir ganska äckligt mätt på det, en väldigt kort stund 
och så blir man hungrig sen igen. (Bodil 20-årsåldern)  

En av de starkaste invändningar mot snabbmat är kanske just dess koppling 
till ohälsa. När vi talar om mat och hälsa så associerar Daniel omedelbart till 
mat som ger upphov, inte till hälsa, men till ohälsa och sjukdom:  

jag tänker på, på väldigt fet och friterad mat, tänker jag på, jag tänker direkt 
på sjukdom. diabetes, fetma, cancer, jag tänker amerikansk mat tänker jag 
också att det är ohälsosamt. (M: vad är amerikansk mat?) ja vad är ameri-
kansk mat. som jag tänker väldigt friterad, ja väldigt fet mat och väldigt 
mycket. (Daniel 30 årsåldern) 

Den direkta kopplingen som Daniel gör mellan mat och sjukdom, kan kan-
ske ses som ett uttryck för det ofta förekommande problemfokus som maten 
har i vårt samhälle.  När vi pratar om snabbmat i sig associerar dock inte 
Daniel till amerikansk mat. När jag frågar vad han kommer att tänka på när 
jag säger snabbmat associerar han till sina ”favoriter” bland snabbmats-
restaurangerna: 

Fattoush och Pascha det är en favorit, de har en sorts wraps som är tunt vete-
bröd med en fyllning, fylld med kycklingbitar och sallad och dressing. och 
sen, vad sa jag mer, jo apropå, Roaster heter det, de har kyckling, där kan 
man få en bit kyckling och lite sallad eller någonting till. och så, de har 
också, där finns det ett hamburgerställe som heter Deli Burger med jättegoda 
hamburgare. och de har till exempel lammburgare och fiskburgare och ton-
fiskburgare, laxburgare. och det är ju, det uppskattar jag väldigt mycket. 
(Daniel 30-årsåldern)   

På vardagskvällar efter jobbet köper Daniel gärna snabbmat i livsmedels-
butiken som han värmer i mikrovågsugnen, exempelvis en ”suberb” indisk 
gryta. Daniels uppräkning av olika sorters snabbmat kan ses, menar jag, som 
en slags navigering i den urbana snabbmatsdjungeln. Daniel gör ett urval av 
snabbmatställen och färdigmat i butiken som han själv uppskattar. I den 
meningen beskrivs inte snabbmatsätandet som en nödlösning utan snarare 
som ett mer aktivt val och del av en livsstil. Daniel bor ensam och berättar 
att han sällan ”orkar laga mat”. Bodil gör en indelning av maträtter hon 
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tycker fungerar, det vill säga mat som är tillräckligt god, och sådana varian-
ter hon inte alls tycker om och därför undviker:  

de som är hel mid-, eller liksom det här klyftpotatis och det ligger grönsaker, 
eller, och hela alltet så, jag tycker att de är riktigt äckliga faktiskt. och då 
känns det ju som att det inte är nån mening, *för jag vill gärna att det ska vara 
gott* när man äter. men som sagt lasange tycker jag är helt okej. så det, det 
funkar bra. när man värmer, och även sån nudelblandning, liksom röror typ. 
funkar också bra. (Bodil 20 årsåldern) 

Anton däremot uttrycker viss tvekan till om det verkligen finns bra snabb-
mat. I viss mån kan man ta ”en liten genväg” runt det traditionella sättet att 
laga mat och till exempel använda sig av färdiga köttbullar, föreslår han. 
Men ”riktigt bra” mat kräver tid menar Anton:  

om man liksom bara vill ha någonting som innehåller mycket och gör dig 
mätt och belåten, för stunden, då, då kan du ju alltid rafsa ihop någonting, 
liksom. men det blir ju inte rätt och näringsrikt på det viset. så liksom riktigt 
bra och näringsrik mat måste du ge tid. (Anton 40 årsåldern) 

Anton funderar över vad man egentligen vinner genom att försöka spara tid 
genom att äta snabbmat. Han konstaterar att ”tiden inte finns idag” och att 
tillvaron på samma gång är kantad av en massa måsten som vi ”springer 
runt” för att uppfylla. Och någonstans i denna livssnurr, menar han att ”man 
lurar sig själv” vad det gäller ”tidsperspektivet”. Idag är vi till och med otå-
liga när vi väntar några minuter på maten i mikrougnen:   

när man tycker att mikromaten tar åtta minuter och är lång, om man istället, 
liksom för att ställa sig och laga den, då skulle det ta en halvtimme, fyrtio 
minuter. ja men vad vinner man egentligen, du vinner tid. men du förlorar, ja 
kanske en lugn och trevlig stund och verkligen stå och laga maten. (Anton 
40-årsåldern) 

Antons slutsats är att i längden gynnar inte snabbmatslösningen vår hälsa 
och vårt välbefinnande. Både ”livssnurren”, alla måsten och den näringsfat-
tiga snabbmaten kritiseras.  

Så här långt framgår att det är vissa typer av mat som informanterna talar 
om som snabbmat, exempelvis pizza, Mc Donalds hamburgare och fryst 
färdigmat. Snabbmaten framstår som en oundviklig del av det moderna livet, 
på samma gång som informanterna beskriver tydliga dilemman i relation till 
snabbmaten. Å ena sidan underlättar den vardagen för oss, å andra sidan är 
den inte bra för oss. Den är både ohälsosam och oestetisk. En del av studiens 
deltagare påpekar också att de uppskattar att det sker en utveckling inom 
snabbmaten mot ”sundare” alternativ både vad det gäller mat på snabbmats-
restauranger och i livsmedelsbutiker. Karolina gör en uppdelning mellan bra 
och dålig snabbmat. Sushi är ett exempel på bra snabbmat och mindre bra 
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snabbmat är sådan mat som inte är så bra ur ”hälsosynpunkt och kalorisyn-
punkt”. Hit hör ”traditionell snabbmat” som ”hamburgare och korvkiosk-
mat”. Karolina konstaterar också att det sker en utveckling inom livsmedels-
butikernas färdigmat mot allt fler ”sundare alternativ”. Och idag har även 
Mc Donalds ”andra menyer att välja från” än tidigare. För Karolina som ofta 
är ”stressad” kommer snabbmaten väl till pass i vardagen: 

jag tycker det är glimrande om man nu ska gå in på matsidan, alltså matvaru-
affärssidan på snabbmat, att jag kan gå in och köpa mig en viktväktarlåda 
eller en sallad, eller någonting på ICA. gå in tillbaks på jobbet, micra den i 
fem, sex, sju minuter och ha en måltid. jag tycker det är jättebra. för det bety-
der att jag väljer att äta, att göra det, istället för att kanske avstå. (Karolina 
40-årsåldern) 

Kristoffer har noterat att Mc Donalds har blivit tvungna att förändra sig, då 
de blivit utnämnda att servera den sämsta maten som finns att uppbringa och 
blivit en symbol för problemet med överviktiga barn: 

vi var på Mc Donalds idag och åt bra mat. det är ju helt fantastiskt. de har ju 
bara, för det verkar ju ha varit så här att, ändra er eller dö. nu har de börjat 
med liksom caesarsallad och såna saker och, Burger King har börjat med 
wraps. det är helt okej. som är helt rätt, enligt glykemiskt index tänkande. 
(Kristoffer 40-årsåldern) 

För Kristoffer, som följer Michel Montignacs GI-baserade diet, är bra 
(snabb) mat, mat som är ”rätt sammansatt” enligt dieten. Problemet med 
dålig snabbmat är att den inte ger tillräckligt med energi eller välbefinnande:  

du vet att vi åt en, jag och min flickvän vi tog en fiskburgare en gång, som 
nåt slags, bara för att vi hade bråttom, och så var jag helt, jag kände mig hel-
sänkt efteråt. för det är ju sån här, remouladsås och pommes frites funkar ju 
inte. (Kristoffer 40-årsåldern) 

Hanna önskar sig mer snabbmat som är inspirerad av ett hälsotänkande. 
Under en period fanns Meaning Green22 i Sverige som är en vegetarisk 
snabbmatskedja, men de slog igen vilket Hanna beklagar, eftersom hon 
tyckte om maten: 

för jag tycker att man mår bättre, och känner sig bättre, både fysiskt och psy-
kiskt efter att man ätit sån mat. så jag skulle nog tycka att det var helt okej att 
äta snabbmat, om de här snabbmatsproducenterna var lite mer, lite mer, hur 

                               
22 På nätet hittar jag följande information om Meaning Green. Det är världens första 
vegetariska snabbmatsrestaurangkedja, som 1998/99 planerade att öppna 100 restauranger i 
västra Europa och USA. Meaning Greens ägare vill erbjuda ett alternativ till Mc Donalds och 
erbjuda ”the customer with an opportunity for participation and commitment to a better 
environement and a healthier lifestyle.” 
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man säga, andliga, det är det bästa ordet jag att använda där (Hanna 30-
årsåldern) 

Hanna kontrasterar den näringsfattiga snabbmaten mot snabbmat inspirerad 
av ett hälsotänkande, och storindustrin gentemot ”andliga” snabbmatsprodu-
center. Denna strävan efter en annan typ av snabbmat kan möjligen ses som 
ett uttryck för att snabbmatsbegreppet håller på att förändras. Idag är inte 
snabbmat bara en nödlösning. Vi har accepterat den som en nödvändig del i 
det moderna livet. Informanterna talar om att förutsatt att snabbmaten är 
förenlig med egna ätandeprinciper, så som lågt GI-värde eller att den inne-
håller kostcirkelns alla delar, kan den vara uppskattad. Snabbmat behöver 
inte heller vara lika med ”tråkig vardagsmat”. Rebecka som ”vill laga det 
mesta från grunden” ser det som ett ”lathetstecken” om hon köper färdigla-
gat från livsmedelsbutikerna. Som småbarnsmamma har hon begränsat med 
tid, men på samma gång vill hon inte ge ”avkall på kvalitén på sin mat”. Hon 
försöker att hitta en ”balans” genom att använda vissa produkter som finns 
förberedda i butiken. Exempelvis, om familjen ska äta indiskt kan hon köpa 
färdiga naanbröd istället för att baka dem själv. På samma gång är hon kri-
tiskt till ”Tina och alla TV-kockar” som ”ger oss så dåligt samvete” just 
genom att allting ska tillagas från grunden:  

så försöker jag att hitta lite hjälpmedel till att laga god festmål-, festmat även 
till vardags, det är ju också det här få, få bort den här, vad är det som är 
snabbmat, är det, måste det vara stekt korv och sådär. så då vill jag använda 
lite hjälpmedel, ha pulvermos och liksom bara häva i lite roligare saker, så att 
det blir någonting mer än pulvermos till exempel. (Rebecka 30-årsåldern) 

Patrik tycker att man någon ”enstaka gång” kan äta halvfabrikat. Att till 
exempel använda tomatburkar i matlagningen är okej och man behöver inte 
”göra pasta i pastamaskiner” säger Patrik och skrattar. Men färdigmat är 
sällan bra, menar Patrik. Hanna tycker att många gör det för ”lätt för sig”. 
Om Hanna åt kött skulle hon inte ”fuska med grillad kyckling” utan köpa en 
”hel, rå kyckling som är ekologisk” och laga till den själv. När hon pratar om 
kravet att laga mat från grunden blir hon varse att hon har en väldigt ”hård 
moral” vad det gäller mat. Själv ”hinner hon inte alltid” laga sin mat, men 
hon tycker att man bör göra det och ”skulle vilja göra det”.  

Som framgår i materialet är snabbmaten är till ”sin natur” fylld av dilem-
man. Det handlar om att mat idealt sett bör vara tillagad från grunden på 
samma gång som vår tids effektivitetskrav och tidsbrist legitimerar snabb-
maten. Det handlar också om i vilken mån snabbmaten är näringsriktig och 
vem som tillhandahåller snabbmaten. Här framträder en bild av att snabbmat 
på gott och ont kan ses som en del i vår nutida livsstil och därmed betraktas 
som ”modern mat”. Det framgår också att det är i ”takt med tiden” att välja 
den ”gröna” och/eller ”hälsosamma” snabbmaten. Den onyttiga och mer 
traditionella snabbmaten förstås snarare som ett exempel på farlig mat. 
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5.3 Farlig mat 
I och med den storskaliga och industriella framställningen av mat har maten 
i vårt samhälle i viss mån blivit anonymiserad. Vi vet allt mindre om vad det 
är vi egentligen äter (se till exempel Fishler 1988). I den här studien 
uttrycker informanterna osäkerhet kring viss sorts mat och avståndstagande 
från vissa sorters produkter. Det gäller tveksamhet kring innehållet i mass-
framställd mat och att vi inte riktigt vet vad maten innehåller trots olika 
märkningar. Detta beskriver jag här som den ”farliga” maten, vilket också 
innefattar onyttig mat. När det gäller onyttig mat betonas framförallt indivi-
dens ansvar för att undvika sådan mat, men en del av deltagarna i den här 
studien pekar också på samhällets möjligheter att ingripa för att minska till-
gängligheten av sådan mat. I vårt nutida samhälle översköljs vi av informa-
tion om mat som är farlig för oss på olika sätt. Avsnittet farlig mat i media 
handlar både om hur deltagarna i den här studien värderar själva mediarap-
porteringen kring mat och ätande, och hur de värderar olika risker kopplade 
till mat och ätande i sig.  

5.3.1 Onyttig mat 
Onyttig mat betraktas som farlig mat då den kan leda till ohälsa. Informan-
terna lyfter särskilt fram den ökande övervikten som ett samhällsproblem 
och ett problem för de individer som drabbas. De resonerar kring möjliga 
orsaker, lösningar och vems ansvar problemet är. När jag mot slutet av inter-
vjun frågar Lotten vad hon anser kan vara negativt med mat och ätande lyfter 
hon fram den ohälsa som kan bli följden av att äta onyttig mat: 

det är väl den ohälsa som kan bli om det blir fel mat, att det är övervikt och 
olika hjärt- och kärl- och allt möjligt, vad de pratar om att man kan få om det 
är onyttig mat. så det är väl det negativa. (Lotten 20-årsåldern) 

Lotten tillägger att detta även är negativt i hennes eget liv, eftersom hon 
tycker väldigt mycket om sötsaker. Hon skulle ”gärna vilja äta mer bakelser 
än hon får”. Så som Lotten förstår det är ”det farligare med socker än med 
fett”. Sötsaker är helt enkelt ”livsfarliga för tänderna”. Flera av informan-
terna pekar på att det är förbryllande att vi har problem med ökande övervikt 
i vårt hälsoupplysta samhälle: 

det är det som är så märkligt, folk vet hur mycket som helst om mat och hälsa 
och hur man ska bete sig, och vad man ska äta och så vidare. Ändå så blir det 
fler och fler överviktiga människor. så någonstans är det ju någonting som 
inte, har riktigt knutit ihop säcken där, där är nåt som saknas. (Erik 20-
årsåldern) 
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Karolina resonerar på liknande sätt:  

i skolorna pratar man det här med sunt tänkande och mat, eller hur, var kom-
mer den här snabbmatskulturen in, varför väljer man att äta onyttigt, när vi 
egentligen är ganska upplysta skulle jag väl tro nuförtiden, hur en måltid 
borde se ut, varför slår det inte igenom då? (Karolina 40-årsåldern) 

Bodil tycker att det är “skrämmande” att övervikten ökar både bland barn 
och vuxna i samhället. Hon menar att problemet grundläggs i barndomen 
och sedan ”har man det med sig”. Frågan är vad det beror på:  

folk blir ju överviktigare, om det beror på matvanorna eller om det är att man 
rör sig mindre än vad man har gjort förut. och vad det kan bero på, om det är 
stressen kanske, nej men det var mest en fundering. (Bodil 20-årsåldern) 

I och med att onyttig snabbmat, som exempelvis hamburgare är så lättill-
gänglig har det också medfört ökad övervikt i samhället. Samhällsrestriktio-
ner skulle eventuellt kunna hjälpa dem med övervikt, men Karolina tycker 
inte att det är en önskvärd utveckling: 

jag kan ju tycka att det är upp till oss individer då, jag vet att jag inte ska äta 
tio chokladkakor om dan, hur gott det än är, det vet ju jag, men om jag sen 
väljer att göra det eller inte. det ju inte vara Marabous fel så att säga. utan det 
måste ju faktiskt vara mitt ansvar kan jag känna. men samtidigt är det klart, 
att om de inte fanns, och de som inte har karaktär. ja det kanske är bättre då, 
men vill vi ha ett sånt typ av samhälle. (Karolina 40-årsåldern) 

Men samhället kan agera, dels genom att snabbmatsproducenter utvecklar 
nyttigare snabbmatsalternativ och dels genom att samhället försöker påverka 
människors tänkande så att fler väljer det ”sundare” alternativet. Vår tids 
utseendefixering skulle också kunna innebära en drivkraft på så sätt att män-
niskor själva efterfrågade den nyttigare snabbmaten. En sådan utveckling 
kan ske mer ”naturligt”, jämfört med då samhället ingriper med restriktioner 
av olika slag, anser Karolina. Erik pekar på att övervikt ”fortfarande är 
någonting som bestraffas hårt” i samhället och att överviktiga människor 
betraktas som ”ointelligenta”. Därför är det särskilt beklämmande när barn 
drabbas av övervikt. De kan ju inte ”rå för det”, utan ansvaret ligger hos 
föräldrarna. Han menar att det är upp till föräldrarna att ”ha ork nog att stå 
emot en skränade unge som vill ha godis varenda dag”. Även om det kan 
vara svårt måste man ju ”se att det blir ett problem om ens eget barn blir 
fetare och fetare”, menar Erik. Men hälsoaspekten kan också skapa problem 
i den meningen att barn blir medvetna om sitt utseende i tidig ålder. Fakto-
rerna som ligger bakom övervikt kan skilja sig åt, men ”vuxna människor 
måste ta sitt eget ansvar” när det gäller övervikten. Det är ju bara individen 
själv som ”kan ta tag i det” även om hon eller han ”kanske behöver hjälp” 
för att klara det. På samma gång menar Erik att dagens hälsofokus och allt 
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du ”måste göra för att må bättre” kan leda till att människor resignerar då 
”kraven” kan upplevas som alltför stora:  

för nu är det ju lite så att alla metoder som kommer till, det kräver ju att du är 
hundra procent fokuserad på just det. och det är väl ingen människa som kan 
vara det, livet består ju av så mycket annat. Så att det måste till på nåt sätt, 
troliga, alltså lösningar som är möjliga, som man kan se en möjlighet i (Erik 
20 årsåldern) 

Sådana lösningar får varken kosta för mycket eller ta för mycket tid, fortsät-
ter Erik. En annan svårighet är att ”allt som är nyttig fortfarande är lite 
dyrare”, vilket kan innebära minskade möjligheter för människor att köpa 
nyttig mat, fast de kanske skulle vilja det. Vidare anser Erik att det är okej 
om samhället griper in och lägger ”straffskatt på fet mat och godis”:  

det är ju helt logiskt, för att jag menar om man har straffskatt på alkohol och 
tobak till exempel, då kan man lika gärna ha det på fet mat. för det är ju 
precis lika skadligt. Så det tycker jag är, fine, vill man ha en bättre folkhälsa 
så kör med priset då, för att det funkar ju. (Erik 20-årsåldern) 

I vårt samhälle är behovet av socker ”exploaterat”, säger Kristoffer. Männi-
skor är ”beroende av socker” och samhället tillhandahåller socker i mycket 
av den mat som serveras på restauranger eller i matvaruaffärer. Krisoffer 
beskriver att människan till sin natur är sårbar för socker, på samma gång 
som behovet av att äta sött är ett tillskapat behov, jämförbart med behovet av 
att röka. Även om det tidigare funnits kunskap om att socker inte är bra för 
oss, menar Kristoffer att ingen riktigt kunnat förutse vad den höga andelen 
socker i kosten kan ställa till med. Idag ser vi konsekvenser i form av över-
viktsproblem. Men Kristoffer har också lagt märke till att samhällsinställ-
ningen till socker i kosten är på väg att förändras:  

jag letar efter saker som är utan socker. och det har inte riktigt kommit in i 
bilden ännu. utan det kan vara så där att det är råsocker istället, för vanligt 
socker. och det kan vara att de har, inga ägg i majonäsen, men vadå, det är ju 
sockret, det är ju sockret som är problemet. så att jag ser, men jag tror det 
kommer ut, det är den utvecklingen som kommer att bli, att det är sockret 
man ser är boven, och allt som är så att säga, är invävt i sockret, vetemjöl allt 
sånt. (Kristoffer 40-årsåldern) 

Av citatet framgår att Kristoffer utgår från att det idag finns en ökad med-
vetenhet både om sockrets skadlighet och att även livsmedel som vi inte 
tidigare förknippat med högt sockerinnehåll innehåller socker. Han exempli-
fierar med att vetemjöl är en ”sockerbov”.  

Sammanfattningsvis när det gäller onyttig mat pekar informanterna på att 
det inte räcker med att vi är hälsoupplysta för att minska problemet. Hur vi 
kan förstå att de tilltagande överviktsproblemen i samhället, som informan-
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terna beskriver det, är kopplade till värderingsfrågor, ansvarsfrågor och 
människors socioekonomiska förhållanden. I den här studien poängterar 
några av deltagarna att individen måste ta ett eget ansvar för sin övervikt. 
Individen kan välja att äta onyttig eller nyttig mat. Men informanterna pekar 
också på att människor har olika möjligheter att äta sunt. Det kan vara svårt 
att välja den nyttiga och samtidigt dyrare maten om man har små ekono-
miska resurser. Även barn med övervikt betraktas som särskilt utsatta för 
övervikt, eftersom de inte kan rå för sin övervikt och föräldraansvaret beto-
nas.  

5.3.2 Farlig mat i media 
Ett tema som informanterna uppehåller sig vid är olika matlarm i media och 
vad man ska man göra när ”allt” är farligt? Erik menar att ”ingenting är 
enbart positivt”. Det finns risker med allt. Just därför får man använda sitt 
sunda förnuft. Det är ”okej att käka kakor eller chips”, men man kanske inte 
ska ”leva på kakor”. Erik utgår från att ”man får äta vad som helst, bara man 
gör det med måtta och lite eftertänksamhet”. Skulle man bry sig om alla 
larmrapporter skulle man ju inte kunna ”leva normalt”: 

för jag menar, det är bekämpningsmedel i allt. det är tungmetall och det är 
livsfarligt med fett och socker och salt. det är livsfarligt det också alltså. vad 
ska man då göra. jag tror att lite sunt förnuft, i måttliga mängder, så klarar 
man sig länge liksom, allting är farligt i för hög dos, man kan väl säkert 
överdosera hallonsaft om man bara ger sig fan på det, det är säkert inte nyttigt 
i längden det heller. (Erik 20-årsåldern) 

Äter man ”blandat och balanserat” mår man bra, tror Erik. Att människor 
blir oroade av larmrapporter tycker Erik är ett större problem, än möjliga 
effekter av ”den produkt som just den här veckan anses vara farlig”. Bodil 
resonerar på liknande sätt. Äter man allsidigt behöver man inte vara så orolig 
när det rapporteras om att enskilda matvaror är skadliga för hälsan:  

alltså det är ju inte nyttigt att göra någonting egentligen. men jag tror att 
alltså, det är ju återigen det, men alltså jag tror att, eller liksom om man äter 
allsidigt, klart om jag bara käkar hårdstekt potatis, som det var, då kunde man 
ju få cancer, tror jag. och om jag bara äter, den, de chipsen eller vad det var 
för någonting, och såna saker, då är det klart, att *jag tror inte att det är nyt-
tigt* på nåt sätt, utan jag tror att om man äter lite granna av allting, så tror jag 
inte att det är någon fara. (Bodil 20-årsåldern) 

Men även om Bodil inte bryr sig så mycket om larmrapportering kring mat 
tror hon inte, att hon är helt opåverkad. Det kan till exempel hända att hon 
använder mindre av en ”farlig” produkt under en tid. Anton utgår från att 
människokroppen ”klarar” att ta hand om en viss mängd av hälsofarliga 
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ämnen. Farligt för människan blir det först när kvantiteten överstiger ett så 
kallat gränsvärde:  

i chips och pommes frites och sånt, vad hette det, som liksom när man, och 
potatis och överhuvudtaget nåt, att det var nåt ämne som kom ut. (M: ja, 
akrylamid) precis, det. (M: ja) först när det kom ut så var det åhh, herregud 
vilken livsfara vi svävar i och vad mycket sånt där vi får i oss, och så höll de 
på i några månader, och så när de verkligen började fundera över det, såhär, 
så nu är vi inne på gränsvärdena då, att sannolikheten, att det inte var så jätte-
farligt egentligen för att vi inte äter på det viset. att vi skulle få i oss, alltså 
kroppen klarar det ändå. (Anton 40-årsåldern) 

Anton tillägger att det troligen är farligt att äta chips ”fem dagar i veckan”. 
Men äter man en påse chips i månaden går det säkert bra. Han menar att 
människokroppen ”kan anpassa sig till det mesta” genom att ”bygga upp 
antikroppar mot saker och ting”. Å andra sidan, säger Anton, förekommer 
det också att kroppen inte anpassar sig, utan exempelvis utvecklar intolerans 
eller allergier mot vissa födoämnen. Vad det gäller påverkan av akrylamid 
återstår att se hur kroppen kommer att reagera, säger han. Ett annat exempel 
på matlarm är ”galna-kosjukan” (BSE). Ett fall konstaterades i Sverige i 
början av mars 2006 och sedan den 15 juni samma år provtogs alla nötkrea-
tur över 30 månader för BSE i slakten.23 Flera av deltagarna i den här studien 
berättar att de i och med rapporteringen om galna-ko sjukan föredrar att 
handla svenskt kött framför utländskt, vilket kan ses som ett exempel på hur 
en matvara kan komma att få förändrad status i och med att en särskild pro-
blematik så som galna-ko sjukan lyfts fram i media. Det svenska köttet blir 
lika med det ”trygga” och ”säkra” och att äta utländskt kött blir förknippat 
med en osäkerhet. När galna-ko sjukan var som mest uppmärksammad var 
Claes så ung att han inte handlade mat själv, men idag försöker han i första 
hand köpa svenskt kött:  

för det känns tryggare. sen om det är det inte, det vet jag inte. men det känns 
som att man vet vad man får på nåt sätt. när man handlar svenskt kött. men 
problemen är med det är ju att det är ganska mycket dyrare, än utländskt kött. 
så det är ju som, man får ju gå en balansgång. (Claes 20-årsåldern) 

Men Claes köper ganska sällan kött i handeln då han brukar ”bunkra upp 
med ren- och älgkött” när han besöker sitt barndomshem. Däremot lägger 
inte Claes något särskilt värde i viltkött jämför med ”köpekött”:  

                               
23 Creutzfelts Jacobs sjukdom är en sjukdom som varit känd länge. Hittills har 150 fall av den 
nya varianten av Creutzfeldts-Jacobs sjukdom, det vill säga den variant som har ett samband 
med BSE, rapporterats hos människor, de flesta i Storbrittanninen. (Se 
www.livsmedelsverket.se).  
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om det (viltkött) är bättre eller sämre, det tänker jag inte på någonting egent-
ligen. det gör jag inte, för jag tror, allt du köper i handeln, det är ju, det är 
jättebra det också, det tror jag ju, helt klart. men eftersom jag får det köttet 
gratis så är det ju närmare tillhands och äta det än köpekött. (Claes 20-
årsåldern)  

Sandra undvek att äta kött när det var som mest rapportering om galna-ko 
sjukan, eftersom hon inte ville bli sjuk. ”Så det (larmet) lyssnade jag på, det 
trodde jag på”, säger Sandra. Ett liknade exempel var när ”de varnade för 
kycklingar” i samband med fågelinfluensan. Under den perioden köpte 
Sandra och hennes sambo inte kyckling från Asien. Men trots att hon inte 
längre oroar sig för galna-kosjukan föredrar Sandra att köpa svenskt kött. 
Hon förknippar den svenska livsmedelskontrollen med säkerhet och trygg-
het: 

det känns som, jag litar nog ganska mycket på de som, som kontrollerar och 
sådär. så att det känns nog som att de har koll på det. (M: att det ändå är 
ganska tryggt) ja, men om det finns svenskt kött och om det finns utländskt 
kött, så köper jag hellre svenskt kött om det inte är jättedyrt. det är samma 
sak där. för då tror jag att det är mer, bättre kontroll (Sandra 20-årsåldern) 

Lotten kan reagera när hon läser om ”besmittat kött” i tidningarna, men väl i 
mataffären ”bryr hon sig inte så mycket”. Ett undantag är larmet om galna-
ko sjukan. Hon förklarar att när galna-ko sjukan var som mest aktuell blev 
hon ”lite nojig” och sedan dess har hon ”bara fortsatt” att köpa svenskt kött. 
Ellen berördes inte så mycket av larmet om galna-ko sjukan eftersom hon 
nästan uteslutit kött ur sin kost under perioden när larmet var som mest aktu-
ellt. Men idag köper hon alltid svensk kyckling och kött. När jag frågar om 
det har en koppling till galna-ko sjukan säger hon att hon inte funderat över 
det tidigare, men att det skulle kunna vara så:  

jag vet inte om jag tänker på det, men det kanske kommer därifrån. att när det 
var som värst skulle man ju köpa svenskt. kanske att det faktiskt gör det, fast 
jag inte riktigt har tänkt på det innan. ibland blir man ju påverkad utan att 
man ens fattar det. så kanske. (Ellen 30-årsåldern)  

Daniel skiljer mellan olika typer av risker när det gäller mat och ätande. Dels 
sådana som verkar på lång sikt genom ett intag av en viss typ av mat. Dels 
sådana som visserligen existerar, men som det är mycket liten sannolikhet att 
drabbas av, så som att bli sjuk via kött smittat med galna-ko sjukan. Ett 
exempel på den förra är ”chipslarmet”. Daniel säger att han är ”lite känslig 
för sådana larm”. Han tänker sig att chipslarmet innebär att det finns ett 
samband mellan ”stekta och friterade produkter” och cancer: 

jag tror inte att galna-ko sjukan var så stor risk, så hög risk liksom. det var 
inte så stor risk och bli smittat av galna ko-sjukan eller (M: nej) mer att 
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akrylamid känns mer som en långsiktig, liksom cancer, med matvanor som, 
som man får cancer av i längden, i långa loppet. (Daniel 30-årsåldern)  

Daniel föredrar fortfarande importerat kött, då han anser att det är lika bra 
eller bättre än svenskt kött och dessutom ofta billigare. Patrik menar att 
människors rädsla för just galna-ko sjukan tagit sig oproportionerliga 
uttryck. Den är inte rationell om man ser till den reella risken att drabbas av 
Jakob Creutzfeldts sjukdom så som han ser det. Han pekar på att detta kan ha 
att göra med dels, den enorma uppmärksamheten som sjukdomen fick i 
media, dels farans karaktär. Att en till synes okej köttbit kan bära på en död-
lig sjukdom skrämmer. Men samtidigt förundras också Patrik över att olika 
ätanderisker får olika tyngd i ”det kollektiva livet”. Exempelvis, ”larmet om 
akrylamid och chips” uppmärksammandes endast ett kort tag trots att det 
finns ett samband akrylamid och tjocktarmscancer. Inte heller får risken för 
salmonella så stor uppmärksamhet trots att det kan vara ”oerhört farligt” att 
bli sjuk i salmonella, säger Patrik. Själv skulle han ”aldrig i livet köpa kyck-
ling från Thailand”, då det finns ”svensk kyckling som antagligen är ofant-
ligt mycket bättre” och troligen fötts upp på ett mer ”etiskt sätt”. Men helt 
och hållet går det inte ju inte undvika alla ätanderisker, om man inte vill 
begränsa sig väldigt mycket.  

I likhet med andra av studiens deltagare gör Patrik en avvägning mellan 
olika sorters ätanderisker. Han brukar undvika att steka eller grilla kött på 
hög värme. Vidtar man denna försiktighetsåtgärd kan man använda stekskyn 
trots att man ”inte har någon aning om hur det ser ut där nere i den där skyn 
och hur mycket cancerogena ämnen det finns”, säger Patrik, med skratt i 
rösten. Förutsatt att det är inte smakar bränt, brukar det bli ”väldigt gott” 
säger han. Patriks resonemang är ett exempel på att även tillagningssätt är 
förknippade med ätanderisker. Karolina gör en avvägning mellan olika sor-
ters larm och ätanderisker. Gäller informationen en ”giftbakterie” av något 
slag exempelvis en ”salmonellasmittat sändning med kyckling” skulle hon 
självklart ta hänsyn till larmet. Däremot känner hon redan till att man måste 
hantera kyckling med stor varsamhet vid själva tillagningen. Reaktionen på 
en larmrapport om mat är relaterad till i vilken grad man anser sig vara per-
sonligt berörd av informationen. På TV har Claes sett hur de jämför socker-
mängden i olika produkter och han uttrycker förvåning över att yoghurt 
innehåller så mycket socker. ”Man fick ju som en liten chock”, säger han, 
vilket kan tolkas som att han inte tidigare uppfattat att yoghurt framställts 
som en problematisk matvara. Ett annat exempel är ”chipslarmet”. Alla vet 
förmodligen att chips inte är så nyttigt, men i och med kopplingen till akryl-
amid skärptes tonen: 

det var ju som det där med chips, man blir ju livrädd. var det, det ak- 
akrylamid, nej vad heter det. (M: precis. det heter ju akrylamid.) ja som var 
där så. det blev ju första veckorna att man tänkte till, för jag brukar äta jätte-
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mycket chips förut, alltså flera påsar i veckan brukade jag äta. och då precis 
efter det där larmet kom, då blev det ju som att man tänkte till och ja jag slu-
tade nästan och äta chips i nån vecka. men sen ändå, det glöms som bort på 
nåt sätt. de där larmen. sen återgår man till vanliga vanor igen, och då blir det 
ju att man äter som förut ändå, även om man vet vad det innehåller. (Claes 
20-årsåldern)  

Ovanstående är ett exempel på när Claes beskriver hur han uppmärksammar 
ny information om en produkt och under kort tid undviker produkten, för att 
sedan återgå till ”vanliga vanor”. Och han är inte säker, men tror att chips-
tillverkarna efter larmet började att fritera chipsen i lägre temperatur än tidi-
gare. Mot slutet av intervjun ber jag Claes berätta om det som han tycker är 
negativt med mat och ätande. Han säger att ”så länge man vet vad man ska 
passa sig för” i form av ”onyttiga produkter”, har han svårt att komma på 
någonting. I likhet med andra informanter utgår han från att det är individens 
ansvar att undvika ”onyttiga” livsmedel. Ett undantag skulle kunna vara om 
ny kännedom framkommer och livsmedelsproducenten har möjlighet att 
göra något åt framställningsprocessen för att förbättra kvalitén, det vill säga 
göra en vara ”mindre farlig” som i fallet med chipsproducenterna. Men det 
kan också vara så att man inte upplever att man är berörd av ett larm. 
Rebecka säger att hon inte kom att fästa så mycket uppmärksamhet vid lar-
met om ”akrylamid eller pommes friten eller chipsen”:  

men det blir ju som en axelryckning om man inte är en jättestor konsument 
av de produkterna som man larmar för, då spelar det ju ingen roll och, så 
känner man väl det att, ja men vad bra då kanske några *slutar och äta chips 
varje dag* (skrattar). (Rebecka 30-årsåldern) 

Av citatet framgår att om man inte är berörd, oroar inte larmet, utan ger sna-
rare en bekräftelse på att det är klokt att undvika produkten. Staffan, som är 
vegetarian, påpekar att larmrapportering kring mat för det mesta inte gäller 
sådan mat som han äter: 

men det handlar ju oftast om kött, så jag brukar väl inte reagera alls. eller det, 
det är nog sällan det handlar om galna-gurk sjukan. (Staffan 30-årsåldern) 

Detsamma gäller Kristoffer som ”inte äter biff och likande” och därför aldrig 
kände sig ”personligen hotad” av galna-ko sjukan. Ellen säger att när det 
gällde ”potatisen och chipsen” kände hon sig ”inte så berörd”. Men ”skulle 
det visa sig att man äter någonting jätteofta som verkligen är farligt skulle 
det vara urjobbigt”, säger hon. Å andra sidan brukar det för det mesta ”visa 
sig att det inte var så farligt”, lägger hon till. Ellen pekar på ”paradoxen” att 
bli ”galet upphetsad” över att man löper risken att få i sig ett cancerframkal-
lande ämne genom att äta chips när man på samma gång har en kosthållning 
som är ”livsfarlig om man hårdrar det”.  
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Flera av studiens deltagare berättar också att de gör en värdering av olika 
slags larmrapporter med avseende på vem som är avsändare, rapporternas 
vinkling och innehåll. Anton utgår från att ”media alltid vill synas och 
höras”. Han har ”lärt sig att inte få panik så fort de säger någonting”. Så som 
han ser det handlar det om att ”vänta in fakta”, då man ofta går ut med 
nyheter trots ”bristande information”. Efter ett tag visar det sig om ”bedöm-
ningen är korrekt” utifrån de gränsvärden som finns. Ofta visar det sig att det 
inte var så farligt som det framställdes i början. Men eftersom själva gräns-
värdesbedömningen är en uppskattning är det också osäkert vilken tillit man 
kan ha till sådana beräkningar. Det är ju forskare som gör bedömningarna 
och även om de är ”yrkesmänniskor” är det ju inte säkert att de har rätt, 
säger Anton. Till sist måste man ta ställning till hur man själv vill förhålla 
sig till informationen:  

om man inte direkt märker någonting, då är man väl inte direkt drabbad 
heller, då är det väl bara att gå vidare. (Anton 40 årsåldern)  

det är ju ändå upp till en själv i slutändan, och styra det, om jag vill äta två 
chips eller om jag vill äta en påse chips. kommer jag att dö i morgon om jag 
får i mig det här och det här, eller kan jag leva till jag blir 120 år och ändå fått 
i mig allt det här, och mått bra av det, så man måste ju ändå, det är mitt liv. 
om nån säger att du kommer att dö i morgon av det här, då får man så här, 
okej, då får jag väl fundera på det. det, det är ju ändå ett självval man har i 
slutänden. (Anton 40-årsåldern)  

Av citatet framgår att Anton menar att den enskilda individen får göra sin 
egen riskbedömning, anpassad till det egna livet, som även kan skilja sig 
från experternas riskbedömning. Erik resonerar också som så att för att man 
ska ändra en vana räcker inte att man har kunskap om att en produkt är onyt-
tig: 

men att det visar sig bara, nej men man får cancer av chips. bara, folk äter 
lika mycket chips för det. försäljningen kanske gick ner i en vecka. men om 
inte det finns några liksom, konkreta, fysiska, eller oftast såhär, om man inte 
konkret, fysiskt skulle uppleva det själv, så tar man inte saker på allvar. så 
man litar inte riktigt på det. alltså så tänker man så här bara, ja men va fan jag 
har käkat chips i hela mitt liv. det, det har inte hänt någonting liksom. och där 
tror jag människan är ganska korkad, på det sättet, alltså det är ju samma med 
rökning eller vad som helst. alla vet att det är livsfarligt och röka, men man 
gör det ändå. tills den dan man verkligen mår dåligt av det. (Erik 20-
årsåldern) 

Av citatet framgår att Erik utgår från att när det gäller den egna hälsan är 
individen ”trög”, det vill säga inte så mottaglig för att ta till sig hälsoråd om 
inte hälsohotet är påtaglig. Men ätandet är också det en fråga om “livskvali-
tet”. Det innebär inte ”att leva så länge som möjligt, utan att leva så gott som 
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möjligt”, säger Erik. Av den anledningen tror Erik att människor inte fäster 
så mycket vikt vid larmrapporterna. En ytterligare faktor som kan göra att 
larmrapporterna betraktas med skepsis är forskarrönens föränderlighet. Det 
som sägs ”dementeras i regel lika snabbt av några andra forskare”, säger 
Erik. Dessutom bör man vara medveten om att undersökningar alltid görs 
utifrån ett särskilt intresse. Det finns ”väldigt lite oberoende i dagens sam-
hälle”. ”Allting är finansierat av någon” och beroende på med vilka ”ögon 
man tittar” får man fram olika mätvärden, säger Erik. Rebecka förhåller sig 
kritisk till information i media, då ”information alltid kan vinklas och mani-
puleras på olika sätt”. Det som sägs i media är ju inte ”sanningar”. Själv 
oroas hon sällan av larmrapportering kring mat. Det som däremot väcker 
hennes irritation är när kravprodukter ”vinklas på ett negativt sätt”:  

för att varför inte ta fram det som positivt. jag menar finns det någonting som 
är mer positivt än kravprodukt? varför inte belysa den då, än att eventuellt, 
belysa nån negativt effekt, som kanske faktiskt inte, är mer negativ än en 
konventionell odlad vara. det tycker jag är synd eftersom, många människor 
har ju en benägenhet att inte vilja källsortera och inte vilja köpa kravmärkt 
för att det, liksom hela kedjan inte är sluten liksom, att det inte, att man inte 
direkt ser vad det leder till. (Rebecka 30-årsåldern) 

”Ja nu är det en sån där larmrapport igen”, säger Karolina när jag frågar hur 
hon reagerar på larmrapporter om mat i media. Hon liknar dem vid modeut-
redningar och säger att de tar upp det som är ”onyttigt” den här veckan. 
Rapporternas tillförlitlighet är osäker. ”Om två år visar det sig att det som de 
sa var det onyttiga var det minst farliga i den produkten” tillägger hon. 
Dessutom pekar Karolina i likhet med andra av informanterna på att nyhets-
bevakningen alltid är vinklad. Hon beskriver en vinkling som sker på två 
sätt. Dels, är det vissa ”saker som är på mode att prata om”, så som socker-
beroende. Dels, är det oftast endast en aspekt av ett problemområde som 
belyses. Karolina poängterar att hon inte ifrågasätter att socker är ohälso-
samt. Däremot ställer hon sig tvekande till termen sockerberoende, som hon 
uppfattar som ett modeord: 

jag menar socker har ju bevisligen, man får hål i tänderna, man blir övervik-
tig, jag menar det har ju effekter på oss, men om det är så långt att man blir 
beroende. det är ju så laddat ord på något sätt tycker jag. (M: ja precis) så vad 
de egentligen, menar de att man får såna här skakningar, alltså som man läser 
om att man kan få om man inte får sprit eller droger eller liksom, är det den 
typen av beroende, eller är det ett beteendeberoende, alltså mönster, är den 
van-, som att röka, är det ett sånt typ av beroende så att säga. (Karolina 40-
årsåldern) 

När jag frågar hur Kristoffer brukar reagera när det kommer en ny larmrap-
port om mat i media säger han att om det är en kvällstidningsrubrik eller 
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löpsedel “bryr han sig inte”. Men i andra fall följer han utvecklingen och 
intresserar sig för vad larmet handlar om:  

är det nåt, jag brukar, som de flesta, så blir jag intresserad och undrar vad det 
är för någonting. sen får, när man följer upp det, om man följer upp det och 
visar liksom att det blir mer och mer, så får man se vad som, jag tror att 
akrylamidgrejen var ju, en ren anka, var det inte det? (M: kanske ja, kanske) 
visade sig vara liksom ganska grundlös. jag kommer inte ihåg hur det var, 
men det jag, vad jag minns var ju att det var liksom, det var inte så mycket 
och bråka om. (Kristoffer 40-årsåldern) 

Av citatet framgår, att det ibland visar sig informationen inte innehöll så 
mycket substans, och av den anledningen inte är så mycket att bry sig om.  

När det gäller farlig mat i media så framstår farlighet som en fråga om 
”vem man kan lita på” och hur man vill leva sitt liv. Deltagarna i den här 
studien sätter sin lit till att det går bra att i måttliga mängder äta ”farliga” 
livsmedel (så som chips) om kosten för övrigt är varierad. Dessutom klarar 
kroppen ganska mycket så länge konsumtionen inte överstiger farliga gräns-
värden. Svensk livsmedelskontroll och svenska varor framstår också som 
relativt pålitliga. Det som framstår som mer osäkert är kunskapens natur. 
Experter gör missbedömningar eller är populistiska, forskarrön ifrågasätts, är 
föränderliga och ibland motstridiga. Således finns ingen absolut sanning att 
luta sig mot när det gäller att förhålla sig till den farliga maten. Medias rap-
portering framstår som särskilt svårgenomtränglig. Den ger både information 
som vi kan ha vägledning av i vardagslivet, men tycks också skapa oro i 
vardagslivet som ibland är obefogad. Så som deltagarna i den här studien 
beskriver det handlar det inte endast om att bedöma mat- och ätanderisker i 
sig utan att förhålla sig kritisk till mediarapporteringen och göra sina egna 
val. Drivkraften behöver inte vara att leva ett så riskfritt liv som möjligt utan 
snarare att leva så som man själv finner vara gott.  

5.3.3 Massproducerad mat 
När informanterna talar om massframställd mat uppehåller de sig framförallt 
vid att den massframställda maten som erbjuds konsumenterna inte är 
”naturlig”. Informanterna uttrycker osäkerhet och tveksamhet kring mass-
producerad mat som säljs i livsmedelsbutikerna. Även olika ”light-produk-
ter” talas om som onaturliga. De kopplar samman vår tids effektivitetskrav 
och storskalighet, vad det gäller livsmedelsförsörjningen, med en icke-
omsorg om djur och natur som även slår tillbaka mot oss själva i form av 
miljöproblem, sjukdomar och mat med sämre kvalitet.  

det är självklart att det blir nån effekt utav den här, det här sättet och leva, 
som vi faktiskt utsätter oss själva och vår natur för. jag tycker inte att det är 
konstigt, jag tycker bara att, bra. bra (skrattar). (M: alltså du ser det mer som 
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nån slags naturlig konsekvens av) ja absolut. (M: djurhanteringen eller) ja 
(M: eller ännu vid-, eller) ja själva produktionen liksom, nej men det är ju, 
ingenting är ju naturligt längre, utan det är, allting sker ju, sköts ju, maski-
nellt, eller, nej jag tycker att det är, det är en sjuk uppfödningsvärld. (Rebecka 
30 årsåldern)  

Rebecka argumenterar för att när vi använder ”individer som djuren är, som 
har samma genuppsättning som vi, som produkter för att främja vår gom” får 
det konsekvenser. Det som kan vara positivt är om till exempel förekomsten 
av galna-kosjukan kan fungera som en väckarklocka och att människor 
uppmärksammar problemen:   

jag tycker att någonstans måste det till slut straffa sig, så att jag, jag tror väl 
inte på syndafallet sådär direkt, men, jag tycker att det är ett bra uttryck för 
att eventuellt väcka tanken, men det hjälper ju inte, mer än, nu har det ju lagt 
sig och ingen tänker väl så mycket på det där längre, kan jag tänka mig, men 
det fick kanske några till att, att fundera i alla fall och då tycker jag att det är 
bra. (Rebecka 30-årsåldern) 

Hanna säger att ”vi sköter oss inte och vi är för många” och då blir det själv-
klart konsekvenser. När jag frågar om hon menar att utvecklingen i någon 
mening slår tillbaka på oss svarar hon ja, men tydliggör att hon inte ser det 
”som något religiöst” eller som ”Guds straff”:  

men det är ju alltså så att, alltså det är ju bara prova med vem som helst och 
se att jag menar, har man en källare full med råttor och så tillsluter man den, 
det är bara att titta ner efter ett tag, ja de muterar, några överlever, de kommer 
säkert att traska ut, de kommer säkert att ha käkat upp några stycken. det är så 
det blir när det inte liksom, när det inte blir naturligt, när det blir fel. så det är 
vårt eget fel. det går åt skogen. och jag vet inte vart det ska sluta. så kan jag 
tänka också. jag oroar mig inte, men jag är nog rätt pessimistisk om vår 
framtid, faktiskt. (Hanna 30-årsåldern)  

Även om varken Rebecka eller Hanna talar om Guds straff eller syndafallet i 
biblisk mening är det metaforer som de använder när de talar om negativa 
konsekvenser av det storskaliga industriella jordbruket. Detta väcker frågor 
om vems skulden är för att vi genom vårt levnadssätt utmanar jordens och 
vårt eget öde : 

det är rätt åt alla som äter kor faktiskt (Hanna talar om galna-ko sjukan), kan 
jag inte låta bli att tänka, även mig själv, ifall jag själv börjar äta kor, får jag 
skylla mig själv, sen tycker jag att det är fruktansvärt att vi har en matindustri 
där det här har slagit slint, och sen tänker jag, ser ni nu alla som bara äter 
kött, helt okontrollerat, det är inte bara liksom, låtsasmat som ni köper i fär-
digcharkat, utan det är faktiskt djur som har blivit sjuka och som lider. och 
det äter ni och ni bidrar till det när ni köper den här maten (Hanna 30-
årsåldern) 
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Av citatet framgår att Hanna utgår från att både livsmedelsindustrin och 
konsumenterna har ett ansvar för utvecklingen. På så vis kan vi alla kan ses 
som delaktiga i en negativ utvecklingsspiral. Men studiens deltagare pekar 
också på de möjligheter vi har att bidra på ett positivt sätt, till exempel 
genom att köpa kravmärkta och ekologiska livsmedel som kan betraktas som 
exempel på etisk mat. Det storskaliga och industriella sättet att framställa 
mat framstår som ett ingrepp i naturen, som inte sker i samklang med natu-
ren. Denna ”onaturlighet” kan ställas mot den naturliga och småskaliga 
livsmedelsproduktionen som framstår som det goda sättet att förhålla sig till 
natur och djur.  

bara för att vi ska leva bra så, så snabbar vi ju på jorden, processen med och, 
det går fortare med kemikalier och allt och det och bekämpningsmedel och 
allting sånt där som, snabbt är bra, men frågan är i längden om det blir bra, så 
visst kan man göra saker och ting kravvänligt, och inte, ja man kan ju inte 
springa och plocka bort skadliga insekter, men alltså man måste ju försöka 
hitta naturliga metoder annars så kommer inte den här jorden finnas speciellt 
länge. (Anton 40-årsåldern) 

Anton har sett ett TV-program om storskalig industriell grönsaksodling i 
Holland. Eftersom tillverkningen sker med sådan hastighet och ska resultera 
i sådana kvantiteter blir ”slutprodukten blir nästan paprika”, säger han. Det 
är en paprika som ”smakar väldigt lite” eftersom den inte är ”odlad med 
omsorg”. Han jämför de industriellt framodlade grönsakerna med grönsaker 
odlade i mindre skala:  

nu har jag varit tillsammans med en tjej som var trädgårds-, alltså hennes 
pappa var trädgårdsmästare, han, alltså valde en sort som var jättebra, som 
hade smak och liksom, och liksom odlade de där tomaterna, men en sån 
omsorg, så att alltså man var ju himmelriket varenda gång man tog en tugga i 
den där tomaten, alltså. och så går man in på mataffären och alltså nu ska jag 
köpa tomater, men liksom, de smakar ingenting, (Anton 40-årsåldern) 

”Billig mat” som säljs på stormarknader och lågprisbutiker är också en pro-
duktkategori som några av informanterna förhåller sig tveksamma kring. När 
en vara är ”för billig” funderar Rebecka över vad varan innehåller, vem som 
producerat varan, vad den personen fick i lön och om det är kött funderar 
hon över hur ”det här djuret levde”. Den billiga maten blir lika med ”osäker” 
mat eftersom det låga priset måste upprätthållas på bekostnad av djurs och 
människors levnadsmiljö. Det allra billigaste alternativet på ICA är 
Euroshopper, vilket hon undviker att köpa. Hon berättar om ett tillfälle när 
hennes sambo kom hem med en ”Euroshopper gurka”. Hon skrattar och 
säger att hon sa till honom ”Vad har du gjort?” och han svarade att han inte 
tänker betala 22 kronor kilot för en gurka när Euroshopper kostar sex kronor 
kilot. Hon förklarar hur hon menar: 
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nåt måste det ju få kosta, och producera framställa en gurka. jag menar det 
kan inte vara gratis. det, det är ju många steg, och den har tagit sig hit dess-
utom. någonstans så måste ju vi som konsumenter betala för resvägen också. 
ja. det är jättesvår problematik, (M: ja) men ja. ja, jag tänker inte, jag vill inte 
bidra till att, att produkter som inte är bra för människan, vare i produktions-
stegen eller för de som jobbar med produktionen, de vill inte jag ska finnas. 
(Rebecka 30-årsåldern)  

Rebecka betonar att vi alla har ett ansvar att ”tänka till lite”. Det handlar om 
att ha ett mer långsiktigt förhållningssätt. Rebecka vill att hennes barn ska få 
tillgång till en bra levnadsmiljö i framtiden. Som nybliven Stockholmsbo 
tycker Claes att det är positivt att han kan handla ”billig mat” på lågprisaffä-
rer. Men han är samtidigt osäker på om matvarorna är lika bra där jämfört 
med varorna på ett ”vanligt Konsum”. Det måste ju finnas någon anledning 
till att det är billigare på lågprisaffärerna, säger han. Klas har också sett att 
Konsum och ICA skulle börja sänka matpriserna, men frågan är om det är 
bra i längden. Det är många som riskerar att bli utan jobb om de måste säga 
upp personal till följd av prissänkningarna. Hade jag haft en ”tjockare plån-
bok” hade jag nog valt att handla på Konsum istället, säger Klas: 

men nöden har ju ingen lag (M: nej) eller vad man ska säga, man måste ju 
välja det billigaste alternativet ibland. så är det för mig nu i alla fall. så där är 
väl därför jag handlar där. kan man väl säga. (Claes 20-årsåldern) 

Ytterligare en fråga är i vilken mån den nutida konsumenten har något reellt 
inflytande över den mat hon erbjuds i butikerna. Bodil tycker att det är 
negativt att man idag inte alltid ”riktigt vet vad som finns i mat”: 

alla så här bekämpningsmedel och alla genmanipulerade grejer och sånt där, 
att man inte har någon riktig koll på det. för att det känns inte som att det är, 
alltså jag tror inte att kroppen är gjord för och äta en massa såna grejer. men 
att jag har ganska dålig koll på det. (Bodil 20 årsåldern) 

Jag frågar Bodil om hon tror att det är möjligt att skaffa sig den vetskapen 
eller kontrollen som konsument:  

jag vet inte det, jag tror nästan att man får, *flytta ut på landet och ha sin egen 
försörjning eller någonting* (skrattar) och för och ha helt, eller liksom full 
kontroll, på det. och liksom köpa, ha nåt sånt här litet samhälle som, man vet 
*folk gör olika saker* som ett sånt här gammalt jordbrukarsamhälle och så. 
när man hade olika sysslor eller så. så att jag tror att det kan vara ganska svårt 
att, eller jag tror att det är väldigt svårt och ha det nu i dagens samhälle. även 
om det står liksom på förpackningen och sånt där så vet man ju faktiskt inte 
om man kan lita på det. (Bodil 20-årsåldern)  

Av Bodils resonemang framgår att hon menar att i dagens samhälle, i vilket 
maten massproduceras, har konsumenten i viss mening förlorat kontrollen 
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över matens innehåll. Dessutom uttrycker Bodil osäkerhet om man kan lita 
på livsmedelsmärkningarna. Det dolda sockret i färdigmaten skapar också en 
osäkerhet kring matens kvalitet. För Kristoffer som följer Michel 
Monticgnacs diet är ett problem att det finns mycket socker i den mat som 
säljs i matvaruaffärerna:  

det första man upptäcker när man, när man ska försöka äta enligt hans idéer 
(Michel Montignacs), det är att, det är att liksom, man går till affären, och 
tycker liksom men det här är väl bra, och sen är det socker i allting. (M: hur 
ser, hur ser man det alltså?) på ingredienserna, (M: ja) man tittar på ingredi-
enserna på, på matvarorna som är färdig, så att säga halvfabrikat, och så ser 
man att det är socker, de har stoppat socker i mat. och en av de stora bovarna 
är även vetemjöl. det är det i nästan allt. (Kristoffer 40 årsåldern)  

Hanna, som strävar efter att äta veganmat, är kritisk till nyckelhålmärk-
ningen som hon menar inte borde kallas nyckelhålmärkt på grund av 
sockerinnehållet. Hon förknippar nyckelhålet med ”färdig mat” som inte 
fungerar i hennes kosthåll. Hon menar att nyckehålsmärkningen speglar det 
”västerländska viktväktarsamhället”, som karaktäriseras av en slags ”dub-
belmoral”. Å ena sidan ”får” vi inte äta för mycket, å den andra går det bra 
att äta massproducerad, konstgjord mat. Hon ger några exempel på matvaror 
hon ofta brukar handla som inte är nyckelhålsmärkta. Det är ”tofu”, ”bönor”, 
”frukt”, ”frysta grönsaker”, ”ekologiskt grahamsmjöl” och ”pasta”. Och 
ibland handlar hon i asiatiska butiker där nyckelhålsmärkta produkter över-
huvudtaget inte existerar.  

Så som informanterna förstår det innehåller i synnerhet light-läsk konst-
gjort socker som kroppen inte kan bryta ner. När kroppen omvandlar socker 
blir det fett och på så vis fungerar inte light-produkterna viktminskande. 
Flera av informanterna menar istället att om man behöver tänka på vikten är 
det bättre att äta mindre av de ”vanliga” och ”naturliga” produkterna. Bodil 
undviker ”lightdrickor” då hon utgår från att de innehåller ”en massa konst-
gjort socker”. Bodil säger att hon ”har fått för sig att kroppen inte kan bryta 
ner” den här sortens socker. I likhet med andra informanter gör hon en 
åtskillnad mellan ”vanliga” produkter och lightprodukter:  

köper nog hellre vanliga. för att jag, som sagt inbillar mig, är mindre kemiska 
tillsatser i de vanliga. för att då kanske man, om man nu känner att man typ 
borde tänka på vikten eller sådär, att man kanske äter lite mindre utav det, ja 
att man äter lite mindre helt enkelt. (Bodil 20-årsåldern) 

Ellen, som tränar intensivt, drack under en period ofta coca-cola light:  

jag menar man läser ju och man pratar och sånt där. och de här lättproduk-
terna. alltså det är ju något annat istället. jag menar som i lättläsk det är ju 
aspartan och sånt. och det de ju tydligen visat resultat att människor som trä-
nar hårt, mår inte särskilt bra av aspartan. För att kroppen behöver ju kolhyd-
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rater, riktigt socker. och aspartanet lurar ju kroppen att tro att den får det. ja 
jag vet inte riktigt, men då tyckte jag att det lät väldigt obehagligt det där 
liksom, det är ju också syntetiskt faktiskt. (Ellen 30 årsåldern)  

Av citatet framgår att Ellen i likhet med andra informanter pekar på att light-
produkterna innehåller ”konstgjort socker”, som inte är bra för kroppen. 
Ellen säger att då många lättprodukter innehåller ”mer socker än fett” och att 
eftersom ”socker blir fett om man inte förbränner det” är det ”kanske bättre 
att äta det som man verkligen var sugen på”. Hon tror nämligen att man ofta 
äter mer av en lättprodukt än av ”the real thing”. USA är ett exempel på att 
lättprodukter inte verkar vara någon bra lösning vad det gäller förekomsten 
av överviktiga människor. Det är ”det land som har mest lättaprodukter i 
hela världen, men som är fetast i hela världen också”, säger hon. Därför är 
det bättre att unna sig det feta och söta ibland än att äta lätt-produkter jämt 
och ständigt. 

De dilemman som framträder när det gäller massframställd mat hänger 
samman med att vi inte längre har någon överblick över hur maten produce-
ras och vad massproduktionen innebär i form av kemikalier, miljögifter och 
så vidare. Även det som till synes skulle vara ett ”hälsoerbjudande” till kon-
sumenter i form av nyckelmärkt och lättprodukter ifrågasätts av informan-
terna med argument om det naturliga respektive det onaturliga. Ytterligare 
ett dilemma handlar om att den massproducerade maten är förknippad med 
bristande omsorg om människa, djur och natur.  

5.4 Hälsosam mat 
I viss mening kan man säga att hälsosam mat beskrivs som motsatsen till 
farlig mat. Det hälsosamma är det som varken är det onyttiga eller det ona-
turliga. Det framgår till exempel, att informanterna är eniga om att stora 
mängder fett och socker inte är bra för oss. Kristoffer uttrycker det på föl-
jande sätt: 

det verkar ju ligga någonstans där, att äta, inte så mycket fett och inte så 
mycket tungt, mjöl och sånt, utan äta just såhär, jag tycker väl, det stämmer 
nog, att man ska äta mycket grönt, och inte så mycket, det enda jag har, om 
jag, den enda min egen erfarenhet, det är att låta bli vitt mjöl och socker och 
sånt där. och det tror jag verkligen är sant. (M: att det är hälsosamt, eller vad 
ska man säga?) mm (M: att det är ett hälsosamt) sätt och äta. (Kristoffer 40-
årsåldern)   

 
Som framgår av citatet ger Kristoffer, i likhet med andra informanter, ”det 
gröna” en hälsoinnebörd. Vidare utgår deltagarna i den här studien från att 
vi, oavsett kosthåll, behöver mat från olika livsmedelsgrupper för att få i oss 
tillräckligt med proteiner, vitaminer och så vidare. Det anses vara bra att äta 
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varierat. Flera av informanterna hänvisar också till allmän näringslära som 
vägledande för vad som är hälsosamt att äta. Några av informanterna pekar 
även på att det inte är bra att helt och hållet undvika fett. Claes väljer inte de 
mest fettsnåla produkterna eftersom han tränar och ”behöver extra energi”. 
Ellen menar att vår tids ”fettnoja” i stor utsträckning drabbar unga tjejer:  

och den där liksom fettnojan som jättemycket unga tjejer har. när de tror att 
liksom fett är helt livsfarligt för en, det är det ju inte. vi behöver ju det. men i 
lagom mängd. tar man bort det helt mår man ju urdåligt. men det försöker ju 
hela tiden unga tjejer och göra, vilket resulterar i förmodligen tvärtom-
reaktioner när kroppen bara kräver fettet. så bara äter man tre påsar chips en 
kväll, så är det ju, när man inte liksom lyssnar på vad kroppen behöver. 
(Ellen 30-årsåldern) 

Ellens resonemang visar hur starkt symboliskt laddat det feta är idag och att 
det är kopplat till ett smalhetsideal som särskilt riktas mot kvinnor. Även 
Hanna utgår från att det kan finnas genusskillnader vad det gäller förhåll-
ningssättet till det feta. Eftersom kvinnor tenderar att äta ”för lite” på samma 
gång som de äter både ”fettsnålt och fiberrikt” riskerar de att inte få i sig allt 
som kroppen behöver. Hon tror att män idag tenderar att äta mer hälsosamt 
än kvinnor, då de uppmärksammat att det kan vara bra att ”dra ner på fettet”, 
men ”tillåts” äta mer än kvinnor. Hon tänker sig dock att detta ätandemöns-
ter framförallt gäller i storstäder och bland yngre generationer. Rebecka hål-
ler sig till några enkla riktlinjer, när det gäller mat, ätande och måltidens 
sammansättning. Tallriksmodellen är ”inte fel”, anser hon, och många färg-
rika grönsaker på tallriken är bra. Utan för mycket tankemöda ska det ”kän-
nas i ryggmärgen” vad som är ett ”bra val”. Ett tråkigt förhållningssätt till 
mat är att ”räkna kalorier”, tycker Rebecka. Till sina barn vill hon istället 
förmedla vikten av att äta en bra vardagsmat: 

men till barnen så vill jag, då tycker jag att det är viktigt att man, alltså till 
vardags så äter man. man äter god mat, man äter väl sammansatt mat, men 
man försöker och hålla nere på fetthalten på ett odramatiskt sätt. man har 
inget godis på vardagar, man har liksom inte en massa fika på vardagarna. 
man äter bra och näringsriktig mat. och sen vad man gör på helgerna det 
spelar egentligen ingen större roll tycker jag. för att jag tror att kroppen kom-
penserar det ganska bra, men att ge en, en sund mathållning till vardags, det 
är a och o. (Rebecka 30-årsåldern)  

Rebeckas resonemang kan ses som en slags motstånd mot att göra mat och 
ätande till föremål för alltför stark viktkontroll. Det behöver inte heller vara 
så väldigt komplicerat att äta hälsosamt, tycks hon mena. Den individuella 
kroppskonstitutionen kan också vara avgörande för vad som uppfattas som 
hälsosamt. För överviktiga personer kan det vara bra med fettsnålt, men för 
Staffan är det tvärtom, menar han. ”Jag köper ju det fetare för att det borde 
vara hälsosamt för mig”, säger han. Under en period övervägde Staffan som 
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är vegetarian att bli vegan men la planerna på hyllan eftersom han är så 
smal: 

det var nåt tag där i början som jag var inne på att bli vegan, men eftersom 
jag är så smal så jag nog tyna bort. (skrattar) jag behöver lite mjölk och så. 
(Staffan 30-årsåldern) 

Några av deltagarna i den här studien ger också mer konkreta exempel på 
vad som de betraktar som hälsosam mat. För Daniel hör ”mat och medicin” 
ihop. Han utgår från att det är bra att äta grönsaker och räknar också upp 
enskilda produkter, så som olivolja, som han tänker sig är ”hälsosamma”:  

jag tänker mig att olivolja är hälsosamt. (M: ja. men är det någonting som du 
funderar mycket, alltså om du tänker på dig själv och sådär, är det någonting 
som du tänker på så här mat och hälsa när du väljer din mat liksom) ja, det 
gör jag nog. (M: hur då, kan du säga någonting mer om hur du tänker) ja. jag 
tänk-, alltså, jag dricker ju mycket te också. men det gör jag ju i alla fall, 
även, varken, men det har ju också visat sig *vara hälsosamt* tydligen. 
antioxidanter eller vad. och då tänker jag, ja det här är nog bra. ja det är 
mycket så där, jag vet inte, det är lite, mat och medicin går ju ihop, flyter ju i 
hop lite sådär ibland. jag vet inte. (M: men mat och medicin, hur då, hur tän-
ker du) ja det är mer, det är ju väldigt mycket liksom prat om det. jag vet inte 
hur mycket det påverkar mina val, men det gör det nog. (Daniel 30-årsåldern) 

Av citatet framgår att Daniel dels pekar på sambandet mellan mat och hälsa 
är mycket uppmärksammat idag dels att vissa specifika produkter lyfts fram i 
media så som varande hälsosamma. Han tänker sig att informationsflödet i 
någon mån påverkar hur han väljer att äta. När Anton lyfter fram det som 
han tycker är en riktig önskemåltid är just variationen det centrala och att 
den innehåller livsmedel från hela kostcirkeln:  

önskemåltiden är ju en kombination av hela kostcirkeln. ja men alltså, alla, 
nej hela kan man ju inte äta på en gång, då skulle det vara att äta både ris och 
potatis, och allting. men, men så näringsrik som möjligt. och så nyttig som 
möjligt, så god som möjligt. vad blir det, ja det är jättesvårt alltså, jag måste 
säga nåt sånt där, åhh vad jag skulle vilja ha, ja en riktig sydstats jambalaja. 
där man liksom kan kombinera, en massa olika grönsaker och en massa olika 
köttslag i, och med mycket chili och vitlök. det är både gott och nyttigt. det är 
sån här kombination som jag tror att jag skulle kunna känna mig ganska, 
ganska nöjd med. som är gott och balanserat. (Anton 40-årsåldern) 

För Kristoffer, som följer Michel Montignacs diet är mat med relativt lågt 
glykemiskt index hälsosam. Om maten dessutom är vällagad och god är den 
för honom lika med ”bra” mat:   

när indisk mat är, är riktigt bra, det är på nåt sätt drömmat för mig, alltså det 
är, dels, dels är rätt ur GI-synpunkt, funkar det mesta i indisk mat och jag 
tycker det är bland det godaste. (Kristoffer 40 årsåldern) 



 108

Hanna strävar efter att äta så nyttigt som möjligt. Den ”goda maten” består 
för henne av tre delar. Det är att till största delen äta veganmat/vegetariskt 
(Hanna äter även fisk) och så mycket ekologiska produkter som möjligt samt 
att maten har ett lågt glykemiskt index. Hanna använder både termerna 
veganmat och vegetarisk mat, men det är framförallt veganmat som hon 
strävar efter att äta. Mejeriprodukter och ägg försöker hon att i möjligaste 
mån byta ut mot alternativ som havre- och sojamjölk. Hon betraktar mejeri-
produkter som en del av vårt västerländska samhälles massproduktion av 
livsmedel som är alltför ”processade”. Men nyttighetsaspekten utesluter inte 
att hon även kan äta ”det feta”, förutsatt att det är ”rätt” sorts fett: 

men jag äter också chips, ekologiska chips kan jag äta en hel påse om jag vill. 
så det är inte så, det får gärna vara fett, men det ska vara ekologiskt om du 
förstår och det får gärna vara fett, men det ska vara olivolja (Hanna 30 
årsåldern) 

För Ellen är bra mat ”näringsmässigt innehållsrik” och ”ren”: 

bra mat för mig det är när jag får äta mina grönsaker ordentligt på tallriken. 
när jag har mitt ris och sen helst då fisk eller kyckling. och jag äter nog 
ganska ren mat. bra mat är också ren mat för mig. att det inte är en kyckling 
som är ihopkokt, rörd med en burk crème fraiche för att man ska få smak på 
det. utan att det är kyckling som är, den är för sig och det andra är för sig. jag 
tycker om och ha maten ren. jag behöver inte liksom röra ihop det i en sås för 
att jag ska tycka att det är gott. för att det finns så mycket annat man kan 
krydda med. det är nog vad jag tycker är bra mat. och det är väl kanske också 
sån mat som jag har lärt mig att jag mår bra, bra av. (Ellen 30 årsåldern) 

Ellen förklarar, att nästan gällande allt vad hon äter, går det igen att hon 
tycker om när ingredienserna ligger var för sig på tallriken. Exempelvis 
tycker hon inte om att äta tonfiskröra eller kycklingröra. Hon vill se vad som 
ligger på tallriken och det är ju svårare att göra om man blandar ihop ingre-
dienserna med grädde och crème fraiche, förklarar hon. Men tomatbaserade 
röror går bra eftersom de ”är så mycket grönsak”. Soppor går också bra, 
vilket kanske är ”lite konstigare”, med tanke på att hon inte gillar röror, 
kommenterar hon. Ellens mat utmärker sig också genom att hon ofta äter 
bönor och linser. De är utmärkta för att de innehåller protein och en ”massa 
andra nyttigheter”. Dessutom blir man inte lika ”tungmätt” av baljväxter som 
av kött och man kan ”variera det i det oändliga”, säger hon.  

Sammanfattningsvis uppmärksammar informanterna betydelsen av att äta 
rätt sorts mat för att upprätthålla hälsan. Kroppen behöver en allsidig kost 
”för att inte tyna bort”. Informanterna utgår från att det är bra att äta blandat, 
mycket grönt och undvika socker och fett i stora mängder. Att det konst-
gjorda eller artificiella kan ses som ohälsosamt framgår också. När några av 
deltagarna i den här studien beskriver vad som är hälsosam mat för dem 
uttrycks det till exempel genom att maten bör ha lågt GI-värde, innehålla 
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livsmedel från hela kostcirkeln och vara ekologisk. Däremot pekar några 
informanter på att en viss mängd fett behövs i kosten för att vi ska må bra, 
men att framförallt kvinnor tenderar att knyta an hårt till smalhetsidealet och 
bannlyser fett ur kosten. 

5.5 Etisk mat 
Kategorin den etiska maten handlar om hur studiens deltagare ser på relatio-
nen mellan mat, människa, djur och natur. Genomgående ger de uttryck för 
att framställningen av mat och livsmedelskonsumtionen i väst är bemängd 
med olika slags problem eller dilemman. Det handlar om miljöpåverkan i 
naturen, synen på relationen mellan människa och djur och rättvisefrågor 
kopplade till framställning av mat ur ett globalt perspektiv. Informanterna 
tecknar olika problemscenarier kopplade till mat och ätande som har sitt 
ursprung i politiska beslut, relationer mellan olika länder och massproduk-
tionen av mat. En aktuell fråga är djurens rättigheter, som framstår närmast 
som ett måste att förhålla sig till oavsett åsikt. En del människor beskriver 
också att handla ekologiskt, lokalt, rättvisemärkt och att minska köttkon-
sumtionen, som ett mer medvetet och etiskt val av mat. Ytterst handlar det 
om etiska frågeställningar kring hur vi ska ordna livsmedelsförsörjningen för 
jordens befolkning. Dessa frågor formuleras av studiens deltagare både i 
termer av samhällsansvar och i termer av individansvar.   

5.5.1 Ekologiskt och kravmärkt 
För flera av informanterna betyder det ekologiska eller kravmärkta valet, att 
man gör vad man kan för att värna om naturen, djuren och människan via sin 
livsmedelskonsumtion. Även om detta kan formuleras som ett imperativ ska 
det inte förstås som att man alltid bör göra på visst sätt. Utan snarare att man 
bör göra så gott man kan. Om man inte har råd att köpa allt ekologiskt, är det 
gott nog att en del av inköpen omfattar ekologiska varor. Karolina berättar 
att hon och hennes sambo i stort ”försöker köpa kravmärkt”, men när eko-
nomin är ”mer ansträngd” i slutet av månaden gör de inte alltid det. Ibland är 
inte heller utbudet av kravmärkt så stort i mataffären påpekar Karolina. 
Karolina utgår från att de som kravodlar ”gör vad de kan för att värna vår 
natur”. Och även om hennes handlade inte får någon omedelbar effekt menar 
hon att det på längre sikt bidrar till en varsammare hantering av naturresur-
serna:  

jag gör vad jag kan, om jag kan köpa ekologiskt så gör jag det, och i en för-
längning så får de mer, ja pengar, pengar in till det och så kanske det satsas 
mer på det också. (Karolina 40-årsåldern) 
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Claes berättar att han ganska ofta väljer att köpa mjölk och grönsaker som är 
kravmärkta, trots att nackdelen är att de är dyrare än andra matvaror. Det är 
självklart att han stödjer de som odlar på det sättet: 

det är ju miljö-, mycket mer miljövänligt, än att de håller på och besprutar, ja 
vad de nu odlar, om det är grönsaker eller frukt, eller vad det är. så det är 
klart att man väljer det, även om man får betala nån krona extra, så känns det 
mycket, ja det känns bättre på nåt sätt. (Claes 20-årsåldern)  

På samma gång säger han att han vet att det är en ”droppe i havet”. Men 
tillägger också, att om fler börjar och ”tänka sig för, vad de handlar för gre-
jer” och försöker handla miljövänligt kommer förmodligen också priserna på 
miljömärkta matvaror att sänkas. Rebecka har inte en övertygelse om att 
kravmärkta produkter “hjälper hennes kropp”, i den meningen att hon får i 
sig mindre kemikalier via maten om hon äter kravmärkt. Däremot utgår hon 
från att det finns ett samband mellan utsläppen i naturen och de föroreningar 
som kroppen tar in, oavsett om det sker via maten eller på andra sätt. Hon 
argumenterar för att en kravvänlig hantering bidrar till att minska utsläppen i 
naturen. För Rebecka är det en självklarhet att köpa kravmärkta ägg, även 
om de ”kanske fortfarande är lite för dyra”:  

att komma hem med ett ickekravmärkt äggpaket, det gör ont i kroppen, alltså. 
är de slut så, då vet jag inte om jag ska köpa ägg eller ej, utan då får jag nog 
hellre avstå pannkakorna, eller vad det nu kan vara. för det är riktigt, riktigt 
hemskt annars tycker jag (skrattar). (M: *ja*) men sen så står ju ekologiskt 
för mig, med äggen också då att, att hönornas livsförhållanden är bättre 
(Rebecka 30-årsåldern)  

Erik tycker att det är klokt att förhålla sig kritisk till butikernas produkt-
märkning. Men som han ser det skiljer sig kravmärkningen från annan 
butiksmärkning på så vis, att motiven bakom är ”mer idealistiska”. På ett 
inslag på TV såg han nyligen att man skulle börja märka ägg på ett annat sätt 
än tidigare. Det är positivt eftersom det innebär att man kan ”samvetsvälja” 
mellan ägg från utomhushöns, höns som är frigående inomhus eller höns 
som suttit i bur, säger Erik. Så som Erik resonerar tycks det som att impera-
tivet att köpa kravmärkt blir starkare om det är en liten prisskillnad mellan 
kravmärkt/ekologiskt och andra alternativ:  

då är det ju samvetet och plånboken som avgör. men om man har plånboken 
som argument där, så tycker jag, det håller inte. för att det är så lite pengar 
det handlar om. det är få kronor liksom. i skillnad i pris. så att där tycker jag 
att man, det måste få kosta lite mer. (Erik 20-årsåldern)  

I likhet med Erik, argumenterar Anton för att den miljövänliga livsmedels-
framställningen är en kostnad som konsumenterna till viss del ”måste ta”. 
Han nämner också att de finns de som ifrågasätter om det blir bättre med 
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kravmärkt, vilket pekar på det inte är givet att alla vill bidra till kravproduk-
tionen genom att köpa varorna. Själv menar Anton, att det är självklart att 
jorden mår bättre om man ”tar bort en massa onaturliga kemikalier”. Visser-
ligen kommer växtprocessen att ta längre tid, men i gengäld får maten bättre 
kvalitet, resonerar han. När informanterna motiverar varför de köper krav-
märkt säger de ofta att det ”känns bättre” att köpa kravmärkt/ekologiskt. 
Sandra berättar att hon brukar köpa det ekologiska alternativet, förutsatt att 
det inte är för dyrt:  

det känns som att det är bättre för, ja för miljön eller för *svenska bönder*, ja 
det känns bara bättre helt enkelt, *man känner sig bättre* (M: och du känner 
dig bättre) ja, jag känner mig bättre, ja. duktigare liksom, man känner sig lite 
duktigare. (M: duktigare, hur då liksom?) ja att man tänker på andra, inte bara 
på sin egen ekonomi, utan kanske på annat, att man tänker, ja lite mer med-
veten. (M: lite mer medveten till skillnad från att) att bara köpa det billigaste, 
att man kanske tänker en tanke längre. (Sandra 20-årsåldern)  

Som framgår av citatet ovan resonerar Sandra som så, att det av flera skäl 
”känns bättre” att köpa ekologiskt. Att välja ekologiskt visar också att man 
är en ”medveten” konsument, som reflekterar över sina konsumtionsval. Jag 
tolkar det som att Sandra och andra informanter ser positiva värden i den 
ekologiska maten. Däremot framstår det inte alltid som rimligt att välja det 
ekologiska alternativet. Bodil berättar att hon ”så gott det går” försöker att 
köpa kravmärkt:  

jag köper ju hellre mat än att avs-, liksom köper icke-kravmärkt istället för att 
avstå från det helt. men i början av månaden brukar jag vara bra på det 
(skrattar). *när det finns pengar*. (Bodil 20-årsåldern) 

Förutom kravmärkt försöker Hanna också köpa så mycket som är rättvise-
märkt som möjligt. Men visst händer det att hon köper andra produkter 
också. Utan att vara ”fundamentalist” vill hon köpa så mycket ekologiskt 
som möjligt:     

för min egen skull, för min kropps skull och för naturens skull och världens 
skull så vill jag köpa ekologiska produkter. (Hanna 30-årsåldern) 

Också Hannas resonemang visar att man inte behöver följa ett imperativ 
”slaviskt”. Det finns också invändningar mot kravmärkning. Det gäller både 
hur den tillämpas (= fusk med kravmärkning) och själva grunderna som den 
vilar på. Är kravmärkningen bättre än konventionell odling ur miljösyn-
punkt? Kravmärkt kan också ges en mer negativ värdeladdning genom att 
associeras med en ”tråkig miljöpräktighet”. Därigenom uppstår ett spän-
ningsfält vad det gäller kravmärkt, som några deltagare i den här studien 
refererar till. Det kan också handla om att man inte vet vad kravmärkningen 
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står för. Eftersom kravmärkta produkter är dyra och Daniel inte ”riktigt vet 
vad de innebär” köper han aldrig ekologiskt, utan väljer hellre ”vanliga” 
produkter. Någon gång händer det att Lotten köper kravmärkt, men hon är 
inte en sådan person som bara väljer kravmärkt:   

det är inte så att jag letar efter dem heller. men, jag vet inte, jag har väl inte 
riktigt förstått innebörden av, hur stor skillnad det gör och köpa ekologiskt 
heller, så att (skrattar) om jag var mer påläst om det kanske jag skulle handla 
det mer. (Lotten 20 årsåldern) 

Förutsatt att det inte är ”dubbelt så dyrt” köper Kristoffer kravmärkt. Han 
tycker att det är bra med en miljövänligare framställning av mat och att, till 
exempel värphöns, får det bättre om djurhållningen sker utefter ekologiska 
riktlinjer. Men hans förtroende har minskat då han ”lärt sig” att det före-
kommer fusk kring miljömärkning. Patrik ”betvivlar starkt” att kravmärkt 
skulle vara bättre än konventionell odling, exempelvis vad det gäller mäng-
den giftrester. Han argumenterar för att det finns normer som måste följas 
vid livsmedelsframställning. Skulle det framkomma att kravmärkt var bättre 
än annan livsmedelsframställning skulle hela livsmedelsindustrin ”falla ihop 
på något sätt”, menar han. Det har också förekommit en del ”fusk” kring 
kravmärkningen, säger han. Dessutom upplever han att debatten kring krav-
märkt inte förs på ett ”ärligt sätt”, varken av ”kravmänniskorna” eller av dem 
som ifrågasätter kravmärkt. Istället kan det vara ideologiska skäl som ligger 
bakom hur man argumenterar och särskilt tror han att det gäller dem som är 
för kravmärkt:  

man säger då att det är mindre utsläpp och det är naturligare, man använder 
bara gödsel från djuren och så vidare. men vid mätningar då som man gör, i 
den mån man har gjort det, jag har följt lite grann av debatten av och till i alla 
fall, så är inte utsläppen av kväve mindre ute i vattendrag och sånt där för att 
man använder naturligt gödsel, utan då, ofta kanske man måste använda lite 
mera då, för att det ska få samma effekt och då får man de här utsläppen och 
såna där saker. så att jag, jag vet inte om jag, alltså jag, det är inte någonting 
som jag köper rakt av, för att det här är, jo det här är framtiden. jag tror inte 
riktigt att det är så, enkelt. (Patrik 50 årsåldern) 

Med undantag av ekologisk fil som Patrik tycker smakar bra, köper han inte 
kravmärkta livsmedel. Han säger att emedan en del människor ser kravodlat 
och det ”hållbara jordbruket” som “en slags frälsning”, tror han inte att det är 
så enkelt. Ellens invändning är att urvalet är alltför begränsat och att krav-
produkterna är för dyra. Dessutom tilltalas hon inte av förpackningarna. De 
är ofta ”lite tråkiga och präktiga”. När det finns annat att välja på känner 
man sig själv tråkig om man köper den ”tråkiga förpackningen”, fortsätter 
hon. Ellen tycker att det är roligt att gå och handla och har sällan med sig en 
inköpslista när hon handlar. Istället inspireras hon ofta av hur maten presen-
teras:  
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det (kravmärkta varor) triggar liksom inte mina köpimpulser, för att de är 
*nästan aldrig* liksom förpackningsmässigt flörtiga. det är väl inte meningen 
heller, man kanske ska hålla det här är sunt och bra liksom, och krav och jag 
menar miljön överhuvudtaget. och samtidigt så är jag sådär liksom, jag kän-
ner inte att jag är världens mest miljöovänliga person i övrigt. men just krav 
nej. det har inte blivit. kravbananerna ser inte alls lika goda ut. nej. så om det 
blir *roligare så kanske jag kommer att handla lite*. (Ellen 30 årsåldern) 

Så som jag tolkar Ellen tar hon inte avstånd från imperativet att bidra till en 
bättre miljö, men avståndstagandet ligger i att just göra det genom att köpa 
kravmärkta livsmedel. Som framgår av citatet argumenterar hon för att det 
ska vara roligt att konsumera. Livsmedel ska locka till konsumtion via sin 
presentation i butiken. Hon ställer en ”flörtig och rolig” inramning av maten 
mot en ”tråkig och präktig” miljöinramning av densamma, vilket kan ses 
som en slags positionering.  

Sammanfattningsvis när det gäller ekologiskt och kravmärkta livsmedel 
så handlar informanternas resonemang om ideal och övertygelser. Beroende 
på vilken innebörd man lägger i kravmärkningen — bra för miljön och dju-
ren eller ingen betydelse för miljön och djuren — kan man positionera sig 
som varande ”för”, ”mot” eller ”tvivlande” till värdet att köpa kravmärkta 
livsmedel. Eller så kan man ta avstånd från att värna om miljön via sådana 
inköp. Endast Ellen avviker med sin betoning på att konsumtion framförallt 
ska vara rolig. För övrigt framstår det som attraktivt att positionera sig som 
en miljömedveten person genom att köpa kravmärkta livsmedel.  

5.5.2 Rättvisefrågor 
I ett globalt perspektiv kopplas livsmedelsproduktionen samman med rättvi-
sefrågor. Orättvisor hör samman med politiska beslut, så som EU:s funge-
rande eller hela det politiska systemet. På så vis bidrar livsmedelsproduktio-
nen och den globala handeln till ett ojämlikt förhållande mellan länder i nord 
och syd, ovärdig behandling av djur och miljöförstörning. Den enskilde kan 
stödja ett annat slag av livsmedelsproduktion genom att till exempel minska 
köttkonsumtionen och köpa lokala matvaror i större utsträckning. Man kan 
säga informanterna pekar på att samhället har ett ansvar för konsekvenser av 
livsmedelsförsörjningen via sin politik och att individerna likaledes har ett 
ansvar och en möjlighet att påverka politiska beslut via sin konsumtion. Ett 
problem är, att hur vi producerar och konsumerar mat i vårt samhälle sker på 
bekostnad av både människors och djurs välmående:  

det är en industri där djur och människor, det är barn som plockar kakao-
bönor, och kor som liksom kalvar året runt och dör i förtid för att vi ska 
kunna äta Marabou, och såna här små färdiggjorda pajer med köttfärs och 
ingen vet var köttfärsen kommer ifrån. (Hanna 30-årsåldern)  
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Den globala handeln uppfattas som djupt orättvis. Hanna pekar på hur EU:s 
jordbruksregler gynnar Europas bönder emedan människor i tredje världen 
”stängs ute” från samarbetet. Som ett resultat av jordbrukssanktionerna 
överproduceras mat, priserna dumpas och ”köttbergen” och ”mjölkfloderna” 
växer i Europa. Hur kan det komma sig att politikerna inte värnar mer om 
tredje världens intressen, frågar sig Hanna. Hanna har även reflekterat över 
att man kan se mat och ätande som ett tråkigt vardagsgöra eller så kan man 
se det som ett projekt för framtiden:    

om att man faktiskt varje dag kan, bygga upp sig själv, både så att säga kar-
mamässigt alltså, positiv energi genom att äta ekologisk mat, nära råvarorna, 
producerat i Sverige om det går, eller åtminstone inte i länder som gör en 
massa konstiga grejer, och dels även för musklernas skull och sådant, att man 
kan bli starkare och friskare och må bättre, både psyke och fysiskt, alltså 
soma och psyke (Hanna 30-årsåldern)  

Så som Hanna formulerar det blir dagliga ätandemönster del av större sam-
manhang. Hur vi äter påverkar inte bara det egna välmåendet utan får till 
exempel återverkningar för naturen. Men även om Hanna vill äta mat som är 
”nära råvarorna” går det inte alltid. Erik tycker att det största problemet är 
den ”bakvända globaliseringen” som innebär att man skeppar kött runt halva 
jordklotet för att det ska bli några ”kronor billigare”:  

jag är ju uppväxt på landet, man hade, man hade egna djur eller, man köpte 
av en bonde i närheten, man köpte en hel gris och styckade och hade i frysen, 
man vet var det kommer ifrån. det smakar bättre, och det är en, det är en 
behagligare känsla. eller med folk som jagar till exempel, man har, man vet 
var det kommer ifrån och det är inget, det är inget industriellt framodlat kött, 
det tycker jag är, då, jag går hellre åt det hållet, på nåt sätt. att jag betalar 
hellre mer för kött om jag vet att det är svenskt eller jag vet det har, de har 
fått springa ute eller vad som helst. jag köper ju inte oxkött, oxfilé från 
Argentina till exempel. (Erik 20 årsåldern) 

I likhet med andra deltagare i studien förordar Erik att vi köper närproduce-
rade och lokala produkter. Erik säger att när man kan köpa oxfärs från 
Argentina för 19 kronor kilot, måste det vara något “lurt med det”; djuren 
behandlas inte bra och människor kan nog inte leva på sitt arbete. Hans 
poäng är att det är bättre att betala mer för närproducerat kött och kanske äta 
det mer sällan istället. Skulle man endast köpa lokalt odlade grönsaker skulle 
man dock bli väldigt begränsad och mest få äta rovor, morötter och lök, 
säger Erik. Men egentligen är problemet detsamma som med kött som skep-
pas jorden runt och risken är också att grönsaker är ”besprutade med allt 
möjligt som inte är godkänt i Sverige”, tillägger han. Att grönsaksförsälj-
ningen från Israel sjunkit visar också att människor gör sådana ”moraliska 
val” baserat på omsorgen om någon annan, menar Erik. Detta visar också 
hur konsumtionen av mat kan vara en protestaktion mot en regerings age-
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rande i en konfliktsituation. Att minska på köttkonsumtionen, betraktas av en 
del av informanterna som ett steg mot en rättvisare och hållbarare livsme-
delsförsörjning av jordens befolkning. Staffan ser köttätande som en fråga 
som är större än enskilda djurs lidanden. Köttätande är, som han ser det, 
länkat till den ”kapitalistiska rovdriften”:  

att det leder till miljöförstöring och, allt sånt, liksom större globala frågor än 
just att det är synd om den här grisen (M: du menar djurhållningen i sig) ja 
(M: eller) det är så mycket som, energiåtgången och att man förstör vattnet 
och hur det påverkar tredje världen. (Staffan 30-årsåldern)  

Staffan menar att den rådande samhällsnormen är att äta kött. Detta blir tyd-
ligt i olika sociala sammanhang så som när det ”bjuds på lunch på jobbet” 
eller om man blir ”bortbjuden till någon man inte känner”, säger Staffan:  

om man tänker från dagis, skola, det är ju inte så att det den vegetariska mat-
rätten som ges till alla, och sen får de som vill ha kött be om det speciellt. det 
är ju tvärtom. *nej men hela samhället* genomsyras väl av att man ska äta 
kött. (M: att man ska äta kött) ja, till och med, ja, jo det tycker jag nog. att det 
är konstigt om man inte, och det är nog många som blir provocerade av att, 
om man inte (M: har du märkt, alltså folk som har blivit provocerade av) ja 
mina bröder tycker jag är jättelöjlig. (skrattar) fast sen om man går ännu 
längre så är det säkert omanligt också. (M: hur tänkte du då, hur skulle det 
kunna vara, ja hur skulle det kunna vara det) ja det hör väl till hela masku-
linitetsgrejen att man ska titta på fotboll och äta kött. så, ja. så det passar ju 
bra, alltid retar man nån. (Staffan 30-årsåldern) 

Inspirerad av feministiska tankegångar och av Peters Singers bok Djurens 
frigörelse beslöt sig Staffan för att vid 26 årsålder bli vegetarian. Man kan 
säga att på samma gång som Staffan tar avstånd från köttätarnormen tar han 
också avstånd från ett ojämlikt samhällssystem som vilar på en kapitalisk 
och patriarkal värdegrund. Att bli vegetarian kan därför ses som ett omsät-
tande av politiska idéer i handling:  

Jag tror jag började ta saker mer på allvar, eller liksom leva mer som (M: att 
du ville liksom följa din övertygelse) ja precis (Staffan 30-årsåldern) 

Staffan tycker sig också ha märkt att det är ”mer självklart” att vara vegeta-
rian idag än tidigare och att många väljer att vara vegetarianer av etiska skäl, 
snarare än hälsomässiga. Rebecka berättar att flera människor i hennes när-
maste umgänge minskade sin köttkonsumtion vid ungefär samma tidpunkt, 
ovetandes om att de hade liknande ”tankar om mat”. Rebecka fattade sitt 
beslut när hon läste ulandskunskap vid en folkhögskola i mitten av nittiota-
let: 
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vi läste ju mycket om, politik och bakgrund-, historia och sådär, om tredje 
världen och då får man ju en större insikt i orättvisorna helt enkelt, så, så att 
därför så var inte beslutet så svårt. (Rebecka 30 årsåldern) 

När jag frågar på vilket sätt det vegetariska ätandet bidrar till att minska 
orättvisor exemplifierar Rebecka med hur mycket mer energi det kostar att 
producera ett kilo animaliskt kött jämfört med ett kilo vegetabiliskt protein. 
Hon pekar också på att man i Sydamerika använder stora arealer mark för att 
föda upp biffdjur som äts av nordamerikaner, istället för att använda marken 
till att odla grödor som människor själva kan äta. Det går åt mycket mer 
energi i form av vattentillförsel och foder till djuren jämfört med om marken 
istället används för att odla vegetabilisk föda avsedd för människor. Claes 
som själv inte är vegetarian, säger att det är bra att antalet vegetarianer ökar, 
eftersom det inte kommer att gå att ”mätta alla med kött” i framtiden. Han 
säger, i likhet med Rebecka, att det är mycket dyrare att framställa kött än 
vete och exemplifierar med att en ”ko äter, ja hur det nu var, fyra gånger mer 
än vad den producerar i kött”. Hanna som äter vegankost möts ibland av 
argumentet, att ett problem är, att de veganprodukter hon äter flygs över hela 
världen. Då brukar hon säga, att om man till exempel jämför mängden soja-
ost som exporteras från Japan till Sverige, är det en försvinnande liten del 
jämfört med den andel av Brasiliens sojaproduktion som går till nötkreatur i 
västvärlden. Dessutom skulle man kunna odla soja i skandinaven och då 
skulle även ”hennes mat” kunna produceras lokalt:  

jag tycker också man ska sträva efter ett ekologiskt jordbruk, som ligger nära 
konsumenterna och där det är en mycket större andel vegetarisk mat som ska 
gå till människorna. (Hanna 30 årsåldern)  

I den här studien framgår att frågan om djurens rättigheter ytterst är sam-
manhängande med hur informanterna resonerar om människors och djurs 
värde, och huruvida de anammar antropocentriska24 värderingar eller inte. 
Det handlar vidare om vilka etiska riktlinjer de anser att djurhållningen ska 
följa. Därutöver berörs synen på ”militanta veganers” engagemang för dju-
ren rättigheter och att människors lidande bortses från i ett sådant perspektiv. 
Djurs lidande nämns relativt ofta när det gäller mat och ätande av deltagarna 
i den här studien. Jag tolkar det som att oavsett ståndpunkt, är det en fråga 
som vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss till idag. När jag frågar 
Daniel om det är något mer han kommer att tänka på när det gäller vegeta-
risk, fisk och kött, utgår han från att det är ”etiska frågor” jag menar och 
fortsätter:  

jag bryr mig nog inte så mycket om det. egentligen. det är ju klart att jag tän-
ker väl på, jag hoppas att djuren har det bra, men jag vet, men jag har ingen 

                               
24 Det är en skillnad mellan människa och djur och människan har ett större värde.  
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koll på det så att, att de har det bra när de lever. det skulle jag gärna tycka var 
bra, om jag visste att de haft, haft ett bra liv innan de slaktas. att de inte är 
torterade liksom. så det, då tänker jag lite på lammkött att det är okej för att, 
lamm är ganska frigående sådär. de är inte instängda. och *fiskar är ju också 
ganska fria*. höns är det lite värre med. (Daniel 30-årsåldern) 

Som jag förstår Daniel ifrågasätter han inte att djurkött ingår i vår kost, men 
däremot menar han att djur bör behandlas väl under sin levnad. Informan-
terna tar också upp frågan om människan har rätt döda och äta djur. Ett 
exempel är Sandra som tycker att det är ”självklart” att man inte ska äta djur:  

självklart så tycker jag inte att man ska, att man ska äta djur, men ändå så gör 
jag det, på nåt sätt, eller om jag, om jag fick välja så skulle man, skulle jag 
nog, skulle jag inte vilja att nån åt kött. nej lite så, men ingen, ingen större, 
inget större djup i det, för i så fall skulle jag ju vara vegetarian själv om jag… 
(Sandra 20-årsåldern) 

Det tycks som att Sandra menar, att ståndpunkten att vi inte bör äta djur utan 
se på dem som kännande varelser som har rättigheter, är det ”riktiga” sättet 
att se på djur. Men hon resonerar som så, att eftersom kött är en del av hen-
nes kost, är det är en övertygelse som inte är riktigt förankrad i henne. 
Hennes resonemang handlar om normer och om hur vi förhåller oss till dem. 
Anton tycker att frågan är svår eftersom djuren ”på ett sätt är som vi”:  

men vi utnyttjar de, för vår mat. ja men där tycker jag liksom, ja men en ko är 
ju bara en ko. men jag får ju ut kött av det. och då får jag mat. men samtidigt, 
om man då verkligen står där på ängen eller i ladugården eller så är det ju 
ändå ett djur med en själ eller vad man ska säga (Anton 40-årsåldern)   

Anton pekar på att vi tar oss rätten att placera djuren längre ner i värde-
hierarkin och att vi därigenom ser de som ”lägre stående varelser” än oss 
själva. Vi ser dem ”bara som mat”, vilket ”egentligen är fel”, resonerar han. 
Å andra sidan vet han inte ”vilket ben han ska stå på”. Det är många aspekter 
att ta hänsyn till:  

tar grönsakerna skada. *lider de*, ja men det gör de väl säkert inte. men 
liksom, det är ju då, ja, är det mera etiskt rätt att äta grönsaker för att man inte 
är dum mot djuren. kan man tycka. ja men då tänker man då såhär, ja men om 
det är bra för mig att äta animaliskt fett för att jag känner att jag behöver 
proteiner i det fettet, ska jag då få ångest för det, om jag tycker att det är gott 
och jag tycker att jag själv mår bra av det, har nytta av det. ja men det, det är 
ju både, ja om man ska vara, ja vara moralisk och tänka så (Anton 40-
årsåldern)  

När djurens rättigheter kopplas samman med veganrörelsen och i synnerhet 
”militanta veganer” riktas kritik mot att människors lidande bortses från till 
förmån för djurens lidande:  
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att man, man istället för att engagera sig i att flera miljoner människor svälter, 
så fokuserar man sin energi på burhöns, och visst det är ett behjärtansvärt 
ändamål, att göra det, men jag tycker ändå att människan, människan har ett, 
människor har ett annat värde än vad djur har. för den sakens skull ska man 
behandla alla levande varelser väl. men vi föder upp djur för att äta dem. och 
det, det är ett faktum. sen så ska vi göra det så bra som möjligt men just det 
där att man, man fokuserar mer på djur än, eller just mycket i den här kretsen 
av, om man ser tillbaks till vegetarianerna, eller militanta veganer, det blir ett 
fokus som inte jag kan riktigt ta på allvar. (Erik 20-årsåldern)  

I likhet med andra informanter, betonar Patrik att när det gäller djuren hand-
lar de etiska frågorna om hur djuren behandlas under sin levnad. Själva djur-
hållningen, djurtransporter eller slakten får inte innebära att djur lider. Detta 
är självklart, menar Patrik, som argumenterar för att “militanta veganer” har 
ett ”felaktigt angreppssätt” när de går till attack mot djuruppfödare. Det är 
inte alla djur som mår bra av att bli ”frisläppta”. Att dessutom enbart foku-
sera på djurens situation ”går inte ihop sig” när ”människor lever i fruktans-
värd misär runt hela vår jord”, säger han.  

Sammanfattningsvis, tecknar informanterna en rad problem kopplade till 
den storskaliga livsmedelsproduktionen. Samhället har ett grundläggande 
ansvar för detta, men det ställer också den enskilde inför en rad moraliska 
dilemman när det gäller mat och ätande. Mat och ätande kan till exempel ses 
som en rättvisefråga, en fråga om miljön en fråga om djurens rättigheter. 
Dessa dilemman kan ses som imperativ som har inflytande över hur männi-
skor tänker att de bör äta, och även i viss mån agerar. Detta ger också möj-
ligheter att positionera sig själv i förhållande till olika ätandefrågor genom 
att agera på olika sätt, så som att handla lokalt för att bidra till en miljövänli-
gare livsmedelsframställning. Trots att andra sorters mat också ställer krav 
på individen framstår det moraliska ansvaret som särskilt tydligt när det 
gäller ”etisk” mat. Resultatet belyser både normer som människor uppfattar 
kring mat och ätande, men också hur människor beskriver att de förhåller sig 
till olika mat- och ätande normer. Det kan vara att inte ta ställning till en 
fråga så som djurens rättigheter (å ena sidan uppfattningen att djur har rät-
tigheter som kännande varelser, å andra sidan uppfattningen människan 
behöver animaliskt protein), att anamma vissa idéer genom att göra så gott 
man kan (exempelvis köpa kravmärkt inom ramen för sin ekonomi) eller 
genom att följa sin övertygelse mer ”strikt” (exempelvis övergå till vegeta-
risk kost på grund av negativa konsekvenser av köttkonsumtion) eller att ta 
avstånd från ett imperativ så som att man bör köpa kravmärkt för att värna 
miljön. Detta är exempel på förhållningssätt jag urskiljt i materialet, på 
samma gång utgår jag från att enskilda individer kan växla mellan olika för-
hållningssätt i olika situationer. 
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5.6 Festlig mat 
Informanternas syn på festlig mat belyses framförallt när intervjusamtalet 
handlar om önskemåltiden och hur man gör när man bjuder vänner på mat. 
Ibland ger informanterna konkreta exempel på mat som de tycker extra 
mycket om att äta och som de därför anser passar bra som festmat. Men ett 
annat sätt att beskriva den festliga maten är, att ringa in specifika förutsätt-
ningar eller omständigheter, som bidrar till att måltiden blir en festmåltid. 
Flera av informanterna pekar på att festmat både kräver mer omsorg och tid 
jämfört med annan sorts mat. Själva måltidsinramningen är också betydelse-
full för festmåltiden. De flesta äter sin drömmåltid tillsammans med andra. 
Samtalet är en lika viktigt del av måltiden som själva maten. Att måltiden 
erbjuder någonting utöver det vardagliga är också en aspekt av den festliga 
måltiden. Ibland blir man överraskad av festlig mat. Mat som gemenskap är 
särskilt framträdande när det gäller festmat. Samtidigt finns dilemman som 
handlar om att förväntningar på en festmåltid kan upplevas som kravfyllda, 
eller att ett alltför starkt regelverk kring den festliga måltiden kan skapa 
osäkerhet eller otrivsel. Ett dilemma kan också vara att den egna synen på 
vad som är festmat avviker från konventionella normer och blir ifrågasatt i 
det sociala livet.    

5.6.1 Tid, omsorg och glädje 
Det som skiljer festmat från vardagsmat är framförallt den omsorg och tid 
man lägger på festmat. Lotten säger att vad de bjuder på för mat är ”helt 
olika”. Det kan vara en ”paj med köttfärs och fetaost” eller att de grillar 
någonting. Men skillnaden är att det ofta blir ”lite mer avancerat” än när hon 
och sambon lagar mat till sig själva. Lotten tycker att det är ”ganska roligt att 
laga till andra när man har lite mer tid på sig” som under en helg till exem-
pel. I likhet med andra informanter säger Patrik att skillnaden mellan fest- 
och vardagsmat är att man ”vid festmålet ofta har förrätt och efterrätt också”. 
Dessutom är festmaten mer tidskrävande att laga än vardagsmaten:  

såna där saker som tar, dels tar det längre tid att göra och sen ska det då stå 
och kyla eller vad som helst, eller steka längre i ugnen eller nåt där, och det, 
det gör man ju inte till vardags för det tar för lång tid helt enkelt. man *ställer 
ju inte upp flera timmar förväg, för att laga mat.* så att det är väl skillnaden, 
jag tycker att det är, lite roligare kanske att göra festmat, för att jag anstränger 
väl mig kanske en aning lite mera, för att det ska bli bra. och lite noggrannare 
att det verkligen inte blir överstekt eller understekt eller vad det nu kan vara. 
(Patrik 50-årsåldern)  

Sandra tycker att det är roligt att bjuda hem vänner på mat:  



 120

jag brukar göra väldigt ordentligt, jag brukar göra jättefint, duka jättefint, och 
göra jättegod mat, och vara så här väldigt pysslig och värdinneaktig. för att 
det tycker jag. jag tycker att det är roligt och också märker man att folk upp-
skattar det. eller att de tycker att det är så fint när de kommer hem till mig 
och att det var så himla gott, så jag brukar göra, jag brukar alltid ha både 
vanlig mat och efterrätt. *det tycker jag passar*. när man bjuder hem folk. 
(Sandra 20-årsåldern)  

Sandra tycker att det är viktigt att maten hon serverar är någonting som ”alla 
tycker om”. Hon vill gärna ”imponera lite grann”. Laga något ”lite svårare 
eller baka något extra fint”. Det handlar om att man gärna vill ”bjuda till lite 
extra, på alla plan, för att det ska vara trevligt”, säger hon. Hon vill ”vara 
snäll”, helt enkelt. Enligt detta sätt att resonera kan bjudmat beskrivas som 
en gåva som Sandra ger till sina vänner. För Erik är önskemåltiden knuten 
till just omsorg och glädje:    

för det första så handlar det ju om rätt umgänge så att säga, att äta tillsam-
mans med, åh det är ju det viktigaste egentligen, sen i själva mat, så handlar 
det ju om att det, det är gjort med omsorg på nåt sätt. och att det är en glädje i 
det också, av den som har, om man nu är hembjuden till någon och man, ja 
det är nog min dröm, min drömmåltid är inte på restaurang, utan det är sna-
rare liksom en privat tillställning. (Erik 20-årsåldern) 

Kristoffer berättar att de senaste två gångerna som han och flickvännen bjöd 
på mat gjorde de samma typ av mat; en wok med ”tigerräkor och basmatiris 
och papadam till förrätt” som är ett ”krispigt tunt indiskt bröd”. Den ena 
gången var det glass till efterrätt och den andra gången tårta, eftersom det 
var Kristoffers födelsedag just den gången. När de bjuder på mat ska det 
vara gott och gärna ”rätt” enligt GI-tänkandet:    

vi älskar nån slags thailändskt, indiskt och sen att det går att göra det otroligt, 
det blir, om man väljer basmatiris till exempel som vi båda älskar, så är det 
bra också. så att det blir liksom, bra mat som vi tycker är kanongott. och sen 
ja, efterrätt är rätt svårt att göra saker som är liksom helt okej, som är helt bra. 
(Kristoffer 40-årsåldern)    

Kristoffer försöker att följa Michel Montignacs diet och minska på sockerin-
nehållet i maten. Men säger att eftersom det var ett “festligt tillfälle med 
vänner” så vill de själklart ha efterrätt som en del i måltiden. Det är ”ju inte 
så att jag inte kan äta någonting som inte bra, som typ en bit tårta”, förklarar 
han. Bodil berättar att hon dagen innan vi träffades bjöd hem vänner efter-
som hon fyllde år. Bodil har för tillfället mycket omkring sig i skolan och de 
förberedelser, tid och arbete hon lägger ner på middagen måste ”vara ganska 
smidiga” och gå ”hyfsat snabbt”. Gårdagens middag bestod av huvudrätt 
med vin till maten och efterrätt. Mer ”behövdes inte”, säger Bodil. Visst är 
det både ”trevligt” och ”mer exklusivt” med förrätt, men inte alltid nödvän-
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digt. Till nyår hade de däremot en fest som var ”mer genomtänkt” med tre-
rätters middag och snittar till förrätt. Så som Bodil resonerar bör en festmål-
tid skapas utifrån de förutsättningar man har och man kan förenkla måltiden 
om man har ont om tid. Att laga en festmåltid kräver också en viss matlag-
ningskunskap. När man bjuder vänner på fest vill man gärna “hitta på 
någonting gott som inte alla andra lagar” säger Ellen:  

då vill man ju gärna svänga ihop den där thailändska måltiden, *eller vad 
sjutton det nu är som man inte har en aning om hur man ska göra*. lite så är 
det nog. jag har en, en av mina bästa killkompisar är kock, och jag tycker 
också att det är lite jobbigt att laga mat, då eftersom han är kock blir det, ofta 
när vi har fest, om vi liksom har stora fester, så hjälper han oss och laga mat. 
(Ellen 30-årsåldern) 

Anton betonar att när man bjuder vänner på mat vill man göra något som 
skiljer sig från det vardagliga. Det är inget fel på svensk husmanskost, men 
som festmat fungerar den inte riktigt. Själv skulle han nog göra en ”riktigt 
vindaloo kycklingcurry” med ”med mycket god sås och grönsaker i” om han 
bjöd hem sina vänner. Det är sådant som är ”väldigt uppskattat” och som han 
själv gillar att äta:   

ja hellre det än kalops eller någonting sånt där, även om man som, hej kom-
mer ni hem till mig och äter kalops idag. nej inget fel liksom på svenskt 
sådär, men liksom, apropå svensk husmanskost, det är inget som är så där, 
man tänker så här, ja vad kul, att bjuda hem sina vänner på. vadå dillkött. det 
är inget fel på dillkött, men på nåt sätt känns så känns det ju liksom, ja men 
asiatiskt och amerikanskt, och, och liksom mexikanskt och sådär liksom. det 
känns annorlunda än vad våran kött och potatis gör, även om det är deras kött 
och potatis, men den är annorlunda för oss. (Anton 40-årsåldern)  

Eftersom Claes ”är så dålig på att laga mat” bjuder han inte på mat så ofta. 
Men visst har det hänt att han ”snott ihop nån mat” om en vän varit på besök. 
Och bjuder han på mat blir det sådant som är ”lätt att laga, men ändå gott”. 
Det kan vara något ”lasagneaktigt”. Däremot säger han skrattande att han 
”inte skulle våga laga en festmåltid till tio personer till exempel”. När 
Staffan bjuder på mat väljer han någonting som han vet blir bra, snarare än 
något ”nytt och spännande”. Det skiljer sig också lite grann om det vännerna 
eller släkten som kommer på besök. Med vännerna kan man vara mer infor-
mell:  

med goda vänner kanske man kan vara lite mer slarvig. göra nån stor gryta 
bara. men om det är nåt födelsedagskalas för släkten kanske man gör små 
plocksaker istället. det tror jag. (Staffan 30-årsåldern) 

Sammanfattningsvis framgår att det ställs högre krav på en festmåltid än en 
vardagsmåltid. Den får gärna vara ”annorlunda”, men själva kärnan tycks 
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ligga i omsorgen om maten och omtanken om dem som ska äta maten. Att 
anpassa festmåltiden efter tillfället — hur mycket tid man har eller vem som 
kommer på besök — gör inte heller måltiden sämre.  

5.6.2 Mat som gemenskap 
De flesta av informanterna äter sin drömmåltid i sällskap med andra. Bodil 
väljer att äta önskemåltiden tillsammans med sina bästa vänner. Eftersom 
alla tre bor på olika platser i världen blir det även ett tillfälle för dem att ses. 
Då Bodil och hennes vänner är ”matglada” är det inga problem vad måltiden 
ska innehålla. Själv har hon ingen “absolut favoritmat”, men äter gärna för-
rätt, varmrätt och en efterrätt som inte är ”alltför mastig” plus kaffe efter 
maten:   

egentligen hade det nog inte spelat så stor roll vad det är för mat, utan det är 
liksom, det är ju sällskapet och stämningen runt omkring. det är så klart att 
det skulle vara god mat, men det finns ju jättemycket god mat. (Bodil 20-
årsåldern) 

Bodil säger att det är ”jättetrevligt” att gå ut och äta men att det ”absolut går 
lika bra hemma hos någon”. Att vara hembjuden till någon är ”mysigt”. Sär-
skilt när man ”lagar mat ihop och alla hjälps åt”. Staffan definierar också 
önskemåltiden efter i vilken mån den erbjuder delaktighet och samvaro. Han 
tycker att det är ett ”bra sätt att umgås” att laga och äta maten tillsammans. 
Kanske hade han önskemåltiden i måndags, säger han: 

tja, jag vet inte om jag hade den i måndags kanske (skrattar). (M: skrattar) 
ehh, jag hade två kompisar på besök, och då gjorde vi potatisgratäng och 
kokade broccoli och blomkål. och stod och pratade i köket medan vi lagade 
mat, gjorde allting tillsammans, nån hackade lök och så. sen medan den stod i 
ugnen så spelade vi spel. och sen åt vi, och sen gjorde vi en fruktsallad efter 
några timmar. det var nog *den perfekta*. (M: kan du säga lite mer om 
liksom varför, varför var det så perfekt) ja men alltså, bra vänner man gör 
någonting roligt tillsammans. och sen sitter man ner och äter tillsammans, 
och nu var vi ju i och för sig så hungriga så vi bara slängde i oss det (skrat-
tar). det kanske är lite trevligare och ta det lite lugnt, men just det där sociala. 
(M: och själva maten) och att det ska ta lite tid liksom, vara lite pyssel. att 
alla slänger i sin lilla favoritkrydda och så. (Staffan 30-årsåldern) 

Claes ger önskemåltiden en festlig inramning då han förlägger den till nyårs-
afton tillsammans med “människor man tycker bra om”. Då dricker han 
gärna ”något gott vin till maten” och vill ”bara ha kul och prata helt enkelt”. 
En middag hemma hos någon kan också innebära ett tillfälle att lära känna 
nya människor, säger Claes:  
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det är ju ett jättebra sätt och lära känna nya människor också. om du går på 
nån middag som du är bjuden av, och så är det människor som du inte har 
träffat förut, det blir som en, en behaglig takt och lära känna nya människor i 
på nåt sätt. det blir inte nåt sånt här, som om du träffar nån på krogen till 
exempel, att det blir så här, ja vad ska man säga, liksom så rörigt på nåt sätt, 
stressigt och rörigt och alla är så uppspelta, utan det, poängen är att alla sitter 
och tar det lugnt och man kan, ja resonera i vanlig ton. och känner att man 
kanske inte behöver, kanske utmärka sig på en gång för att den människan 
ska, ja bli intresserad av en eller vilja lära känna en eller nåt sånt (Claes 20-
årsåldern)  

Rebecka säger att hennes önskemåltid är på “någon bra restaurang med min 
sambo, utan barn eller tillsammans med en väninna”. Hon vill ”få in samtalet 
i måltiden” och verkligen ”njuta av maten”:  

men just bara att få känna och, alla intryck kring måltiden, att kunna tolka 
dem innan de springer i väg liksom, att inte bli avbruten i måltiden. (Rebecka 
30-årsåldern)    

Karolina tycker att mat är en ”rolig umgängesform” och ser gärna att 
önskemåltiden erbjuder möjligheter till både ”sorlande och sprudlande sam-
tal”:    

jag skulle nog vilja äta en måltid, att vi är i flera vänners sällskap så. lite 
större sällskap, så att det är lite, inte så att det blir formellt, men att man kän-
ner att det är ett lite festligare tillfälle och så, att folk är lite gladare och att 
det är lite förväntning i luften och lite så. mycket prat, mycket sorl över bor-
det, gärna mycket intressanta diskussioner. så att många av, ja helt enkelt 
flera av mina närmaste vänner då, min sambo och så liksom vårt umgänge. 
(Karolina 40-årsåldern)  

En annan viktig utgångspunkt när Karolina bjuder på mat är att alla gäster 
ska kunna njuta av maten, ingen ska behöva särskiljas på grund av en ”van-
lig” allergi till exempel:   

jag har några vänner som är laktosallergiker då får man ju tänka på det, då 
skapar man ju en måltid utefter det. då vill jag att alla rätterna som vi serve-
rar, kan de äta av. alltså om det är nån som har en allergi, oavsett vad den är, 
så ska alla rätterna vara, det ska vara samma för alla, alla ska äta samma sak 
och då ska det vara helt allergifritt så att säga. (Karolina 40-årsåldern) 

Om det egna kosthållet skiljer sig från hur de flesta andra äter kan det väcka 
oönskad uppmärksamhet i det sociala livet, vilket kan upplevas som häm-
mande. Hanna, som äter veganmat och fisk, äter önskemåltiden med sam-
bon. När de lagat maten vet Hanna att ”allt är okej”, eftersom maten är 
”lagad från grunden” och hon kan vara säker på att det är mat som är bra för 
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henne. Anledningen till att hon vill äta ”hemma i lugn och ro” med sambon 
är att hennes ätande tillsammans med honom är ”helt befriat från fördomar”:  

det är med min sambo, för att jag vill gärna äta tillsammans med honom, för 
jag tycker mycket om att vara med honom, och prata och äta tillsammans 
med honom och sen att det är ingen som bryr sig och att jag behöver hålla på, 
att tänka så här att det luktar konstigt det här eller de tycker nog si eller så, 
för så är det nästan jämt annars när jag äter med andra. att jag tänker så. 
(Hanna 30-årsåldern)   

Sandra vet inte riktigt vad önskemåltiden skulle innehålla, men säger att hon 
varit en del i Italien och uppskattar deras måltider väldigt mycket. Det är 
”trevligt, mycket folk och glatt sådär” förtydligar hon.  Sandra tycker om att 
man ofta i den italienska måltiden beställer in olika rätter. ”Plock” och att äta 
”lite av varje” är ”trevligt”. Det hon uppskattar är just det ”vardagliga” och 
”lättsamma” när man går ut och äter i Italien, vilket hon kontrasterar mot 
restaurangbesök i Sverige som kan bli ”ganska stela”. Man ska ”vara upp-
klädd och det ska vara så himla speciellt”:  

jag skulle vilja att det var trevligt och det skulle vara, ja att man inte behövde 
tänka på vad det kostade eller att man inte behövde tänka på så mycket att det 
måste vara så, att det måste vara så, fint bordskick och så där. ja att man inte 
behövde tänka så mycket på det, att det ska vara så här lättsamt. (M: för att då 
skulle det liksom, ja då skulle det underlätta eller vad ska man säga?) ja, då 
kunde man koncentrera sig på, på maten och på samtalet bara, eller liksom 
för att det skulle vara ultimat trevligt. (Sandra 20-årsåldern)  

I likhet med Sandra tar Erik upp etikettsregler som kan vara hämmade. Han 
menar att de egentligen inte har så mycket med själva maten att göra, utan att 
det handlar om att befästa positioner. ”Ju mer man kan desto finare är man”:  

folk blir lite stela av det där, av de där reglerna, för att man inte vet, vi vet 
inte så mycket idag om hur de där reglerna egentligen fungerar, för att vi har 
inte samma, vi har ju inte samma sociala struktur längre. vi har ju genomgått 
en du-reform liksom, bara det, alltså man är mer familjära med varandra, det 
är inte längre samma hierarki och då har också etikettsreglerna spelat ut sin 
roll ganska mycket, därför lär folk sig inte. men sen tror de ändå att de ska 
använda dem, och så känner sig helt som, liksom vad ska man säga, etiketts-
mässiga dyslektiker, de har ingen aning, de bara, men jag chansar här och så 
känner de sig obekväma och då kan man ju inte heller avnjuta det man ska. 
(Erik 20-årsåldern)  

Erik argumenterar för, att om man vill att maten ska vara i fokus, måste man 
släppa på etikettsreglerna. De är ju ”inte bejakande precis” säger han. Daniel 
säger att det som är negativt med mat och ätande är att det kan vara svårt att 
”umgås över mat”. Han förknippar vissa sorters middagar med krav och 
förväntningar, som i sig kan bli hämmande. ”Konstiga familjemiddagar” kan 
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vara ”jobbiga”. ”Parmiddagar” och särskilt ”romantiska middagar” är också 
en kravfylld situation:  

om man ska äta med en tjej till exempel så är det, att det ska vara fint och så. 
att det ska vara. att det är så lätt att det blir förstört och (M: att vad, alltså att 
det är lätt att hela) ja hela middagen blir förstörd på nåt sätt. (M: du menar 
hela stämningen alltså) ja det är så uppskruvade förväntningar, och levande 
ljus och sånt där. jag tycker det är jättejobbigt med, ja, ja särskilt *romantiska 
middagar*. (Daniel 30-årsåldern) 

Vid större fester, som att samlas kring långbord vid midsommar, kan också 
kravet att vara en trevlig gäst upplevas som ansträngande. Även om det 
”självklart kan vara trevligt också” säger Daniel att han ändå har en ”negativ 
föreställning” om sådana här tillställningar. Det är nog själva förväntning-
arna på att hur det ska vara vid ett festligt tillfälle, som kan vara hämmande i 
sig. Däremot är middagar tillsammans med vänner mycket lättare, säger 
Daniel. Jag tolkar det som att just måltidkonventionerna kring en sådan mål-
tid allmänt sett är friare. Det finns inte lika stark ”regi” för hur en sådan 
måltid ska se ut jämfört med den romantiska måltiden till exempel. 

Sammanfattningsvis är möjligheten att njuta av god festmat och att möta 
andra centrala i en festmåltid. En festmåltid kan se ut på olika sätt. Så som 
informanterna beskriver det är ett starkt regelverk för hur den bör se ut ofta 
hämmande. Upphaussade förväntningar kring särskilda tillfällen kan också 
vara svåra att leva upp till. Att alla erbjuds möjlighet att vara med i måltiden, 
exempelvis genom ”allergianpassad” mat eller att alla hjälps åt vid matlag-
ningen kan vara sätt att öka delaktigheten i den festliga måltiden. Men det 
kan också vara svårt att ha en festlig upplevelse tillsammans med dem som 
inte delar det egna kosthållet.    
 
Det här kapitlet visar att informanterna genomgående använder sig av kate-
goriseringarna ”vanlig” mat, ”modern” mat, ”farlig” mat, ”hälsosam” mat, 
”etisk” mat och ”festlig” mat, även om de inte alltid använder sig av just de 
termerna. Dessa olika sorters mat kan få olika innebörd beroende på vilken 
aspekt av maten som betonas. Exempelvis, frysdiskarnas färdigmat kan vara 
både ”farlig” mat och ”modern” mat beroende på vilka aspekter som lyfts 
fram, antingen osäkerheten kring massproducerad mat (vi vet inte riktigt vad 
den innehåller) eller vårt behov av snabbmat i en tid karaktäriserad av högt 
tempo. Indelningen av olika sorters mat görs på olika sätt. Kåldolmar igen-
känns omedelbart som husmanskost. Mc Donalds hamburgare karaktäriseras 
lika självklart som ”modern” snabbmat och/eller ”farlig” onyttig mat. Mc 
Donalds hamburgare framstår närmast som en arketyp för snabbmat, då den 
ofta är det första som informanterna kommer att tänka på när det gäller 
snabbmat. Den hälsosamma maten kan se ut på olika sätt, men följer vissa 
principer som gör att vi kan urskilja den som hälsosam. När det gäller de 
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andra sorternas mat är det oftast andra aspekter av mat och ätande som 
gestaltas via kategoriseringen. Ovan har jag pekat på den ”farliga” matens 
koppling den storskaliga livsmedelsproduktionen. Den ”etiska” maten fram-
ställs å sin sida ofta som ett ”svar” på dessa risker. Ett ytterligare exempel är 
att när informanterna talar om den ”festliga” maten nämner de inte så ofta 
vilken sorts mat som passar som festmat, även om de ger några sådana 
exempel — något lite ”extra” eller ”spännande” kan passa som festmat. Och 
”allt går inte”. Men avgörande är själva omsorgen bakom maten och att det 
festliga tillfället erbjuder gemenskap. I beskrivningen av de olika sorternas 
mat gestaltas också en rad spänningar. Att husmanskosten blivit alltmer 
influerad av mat från andra länder väcker frågor om att å ena sidan bevara 
det gamla och å andra sidan att bejaka det nya. Spänningar och motsättningar 
framträder också då olika sorters mat jämförs med varandra. Den ”hälso-
samma” maten är en motsats till den ”farliga” maten. Den farliga maten är 
onyttig och onaturlig, medan den hälsosamma maten innebär motsatserna. 
Några dilemman kring den globaliserade livsmedelsproduktionen innebär 
moraliska överväganden. Här framgår också att man kan positionera sig på 
olika sätt i förhållande till det som man uppfattar som normativt eller önsk-
värt, genom att till exempel minska på köttkonsumtionen eller att genom att 
ifrågasätta värdet av kravmärkt mat. Informanternas sätt att positionera sig i 
förhållande till olika matfrågor kommer jag närmare att utveckla i nästa 
kapitel som tar upp frågan om hur vi bör äta.  
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6. Hur bör vi äta? Mat, kropp, identitet 

I föregående kapitel har vi sett hur deltagarna i den här studien delar in mat i 
olika kategorier, jämför dessa kategorier med varandra, kopplar samman 
dem med olika arenor och värderar dem. I detta kapitel kommer jag att 
undersöka på vilka sätt mat och ätande kan ses som olika kosthåll eller ätan-
demönster. Termen kosthåll har jag valt för att belysa att ätandet, så som 
informanterna beskriver det, omfattar en särskild diet, exempelvis baserad på 
vegetabilier. Men ätandet beskrivs också i termer av hur regelbundet vi äter 
under en dag och hur måltiden sätts samman och så vidare, vilket jag kallat 
för ett ätandemönster. Att äta någorlunda regelbundet och varierat beskrivs 
av deltagarna som ett ”sunt” ätandemönster. Samtidigt är det inte möjligt att 
helt separera olika kosthåll från olika ätandemönster. Informanterna talar 
mer eller mindre utförligt om några olika kosthåll: att vara blandkostare25, 
vegetarian, vegan, att utesluta vissa köttslag ur kosten, att följa en viss diet 
(så som Michel Montignacs) och att utesluta fisk, grönsaker eller frukt ur 
kosten på grund av allergi (en informant nämner också att endast äta frukt 
kan vara ett kosthåll). Informanterna talar också om två ätandemönster. De 
riktar fokus mot måltidssammansättningen, ätanderytmen och dessas kopp-
ling till hälsa och ohälsa, och beskriver hur vi kan äta 1) sunt och nyttigt 
eller 2) osunt och onyttigt. Dessa kosthåll och ätandemönster diskuteras här i 
termer av föreställningar om hur vi bör äta och hur dessa förhåller sig till 
idéer om kropp och hälsa.  

6.1 Kropp och välbefinnande  
När det gäller kropp och kosthåll resonerar informanterna om vad kroppen 
behöver ur olika livsmedelsgrupper och önskvärda proportioner mellan 
grupperna. De använder sig av argument från vitt skilda arenor så som ”hur 
man alltid har gjort”, näringslära, socialstyrelsen och synen på evolutionen. 
De förhåller sig till dessa argument genom att anamma dem, modifiera dem 
eller avvisa dem, vilket kan ses som en positionering i förhållande till olika 
idéer om hur vi bör äta. Vidare visar analysen av samspelet mellan ätande-
mönster och kropp en idé om kroppen så som ”kommunicerande”. När det 

                               
25 I avhandlingen kommer jag att använda mig av termen blandkostare, för att undvika det 
mer språkligt otympliga ”en person som äter blandad kost”.  



 128

gäller denna kroppsförståelse är strävan efter kroppslig och själslig balans 
central.  

6.1.1 Vegetariskt, kött eller både och? 
Hur kan man navigera bland motstridiga kostråd som ständigt förändras, och 
vilket är egentligen bäst, kött eller vegetariskt?  

det är ju nya rön varenda vecka, vad som är nyttigast. plötsligt så säger de att 
man bara ska äta grönsaker och så nästa gång så, om du bara äter kött (skrat-
tar) så är det jättebra. så att jag tror på den här blandade, blanddieten faktiskt, 
väldigt mycket. (Erik 20-årsåldern)  

I likhet med de andra informanterna menar Erik att det krävs särskilda kun-
skaper om man vill äta vegetariskt och få i sig allt man behöver och han 
tycker därför att det är lättare att äta blandat:  

jag tror att man, ska man leva på bara vegetarisk mat, så måste man vara mer, 
medveten om vad det faktiskt innehåller, så att man äter rätt, så att man får i 
sig allt man ska ha i sig. och det, det är ingenting som jag är intresserad av att 
sätta mig in i. så för mig är det mycket lättare och äta blandat, för att det är 
större chans att jag får i mig det jag ska. (Erik 20-årsåldern)  

Rebecka äter fiskkött och räkor men utesluter kyckling, nöt- och fläskkött ur 
sin kost. Hon tror att ett ”begränsat köttintag” kan gynna kroppen och att vi i 
större omfattning ”kan klara oss med vegetabiliska proteiner”. Men hon 
beskriver samtidigt att kunskap om mat är ett område som är under ständig 
utveckling och att det krävs relativt djupgående kunskaper för att avgöra om 
man får i sig tillräcklig av alla näringsämnen, särskilt om man utesluter kött 
ur kosten. Själv tar hon inte del av så ”mycket nya rön” och ställer sig 
frågande till olika ”mineralpreparat” som finns i handeln eftersom hon är 
osäker på hur kroppens förmåga att ta upp olika näringsämnen fungerar. Det 
som däremot framstår som en säker utgångspunkt, enligt informanterna, är 
att vi bör äta varierat och allsidigt. Oavsett vilket kosthåll människor följer 
framhåller flera av dem vikten av att äta varierat, allsidigt, balanserat och 
från kostcirkelns alla delar. Daniel beskriver till exempel att en varierad kost 
inte ”belastar” kroppen lika mycket:  

jag tror att jag belastar, kroppen med, om jag äter kött varje dag. så jag äter 
gärna vegetariskt då och då. och fisk också. och sen undviker jag griskött lite. 
(M: varför undviker du gris?) därför att jag tror inte att det är nyttigt *med 
griskött*. och sen gillar jag det inte riktigt, smaken. så att det blir helst lamm, 
lammkött eller, kyckling, kalkon och fisk. gärna, all typ av fisk. (Daniel 30-
årsåldern) 
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Bodil säger att hon aldrig har övervägt att bli vegetarian eftersom hon vill äta 
allt som hon tycker är gott: 

jag är absolut inte vegetarian, för det skulle jag nog inte klara av, för jag 
tycker om kött alldeles för mycket. så att det vill jag fortfarande äta, men jag 
tycker om vegetarisk mat väldigt mycket, så att jag äter gärna det också, och 
det kan gå en vecka eller sådär innan jag äter kött. men då har jag oftast då 
käkar jag quorn eller någonting, sådana saker istället då. (Bodil 20-årsåldern) 

Bodils resonemang handlar om att man inte bör avstå från att äta det man 
tycker om. Denna ”bejakandeprincip” kopplas samman med att man bör äta 
allsidigt, eftersom kroppen behöver vissa näringsämnen. Hon menar att det 
är lättare att få någon form av ”brist” om man är vegetarian. Lotten resonerar 
på liknande sätt:  

jag tycker att det känns ganska svårt och få i sig allting man behöver, jag, jag 
vet inte men, det känns som att man kanske behöver, fisk och kött och sånt 
där, och vissa äter ju inte fisk heller eller kyckling utan, och så, men ja, jag 
vet inte, men de som är vegetarianer lär väl sig, vilka ämnen man ska stoppa i 
sig i stället, det är väl mycket bönor och sånt som ersätter. (Lotten 20-
årsåldern) 

Att just äta allsidigt framhålls som särskilt viktigt för dem som är vegetaria-
ner eller veganer. Ellen som är aerobicsinstruktör och ”kan sina proteiner 
och kolhydrater” äter mycket bönor och baljväxter. Fördelen är att de inne-
håller protein och att man blir mätt av dem. Hon menar att även om vi fortfa-
rande är ”ganska dåliga på” att äta bönor är det på väg att förändras. Med 
”utländska influenser som speglas i kokböcker och recept” får vi troligen 
inspiration idag: 

jag menar hummus var det väl ingen som åt för tio år sedan, mer än om man 
bodde i kollektiv och var vegetarian. (Ellen 30-årsåldern) 

Men just vegetarianer borde tänka på att äta bönor och baljväxter, menar 
Ellen. Idag har det blivit trendigt att vara vegetarian och det väcker nästan 
förvåning om man äter kött, särskilt om man är tjej, menar Ellen: 

det är ju lite coolt och vara vegetarian på nåt sätt. liksom var och varannan är 
ju det liksom. så att det, det är ju nästan lite så här, va äter du kött? det har 
blivit det på nåt sätt. att tjejer ska göra det för att jag vet inte varför, att det är 
lite så här coolare att vara vegetarian. men det är ju lite farligt. och framför-
allt unga tjejer som inte vet hur de ska ersätta det. det kan bli jättetokigt. för 
proteinet är en av våra absolut viktigaste byggstenar, verkligen. (Ellen 30-
årsåldern) 

Ellen pekar på hur idéer om vad vi bör äta formas av trender i samhället. Det 
kan gälla att vi tar till oss utländska influenser i matlagningen eller att vege-
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tarisk mat är på modet. Ellen ser en fara i att trender anammas utan tillräck-
liga kunskaper i näringslära. Under sådana förutsättningar blir vegetarisk 
mat lika med ”farlig” mat. Detta är också ett exempel på när det moderna 
beskrivs som farligt. Men ibland framställs vegetarianer som mer hälsomed-
vetna än blandkostare och att de som äter blandkost löper risken att inte få i 
sig tillräckligt utav det gröna. Sandra har aldrig övervägt att bli vegetarian, 
då hon förutom många grönsaker och frukter, även är allergisk mot bönor 
och linser. ”Och det är väl det som alternativet till kött, så att man får i sig 
proteiner”, säger hon. Men på samma gång tycker Sandra att det verkar vara 
”sunt att vara vegetarian” och skulle gärna vilja vara det om hon kunde äta 
mer grönsaker. ”För jag tycker det verkar trevligt både för djuren och för 
kroppen”, säger hon:  

jag tror att det, att man får i sig mer nyttigheter genom att äta grönsaker, om 
man äter en balanserad kost så klart, så att man äter lite av varje, än att man 
bara äter kött och potatis, så tänker jag att de som är, vegetarianer är nog lite 
mer medvetna om vad man, vad man ska få i sig och så där, så tror jag att det 
är. och det tycker jag verkar nyttigt. än att bara, ja, än att inte tänka så mycket 
på vad man äter. (Sandra 20-årsåldern) 

Man kan säga att Sandra förlägger vegetariskt ätande till en hälsoarena. Hon 
tänker sig att vegetarianer är ”medvetna” om vad man behöver få i sig och 
därigenom äter ”nyttigt”.  

Som vi har sett kan argument från olika arenor ges olika valör och använ-
das på olika sätt. I den här studien använder sig några av informanterna av 
sina kunskaper om näringslära för att resonera kring hur vi bör äta. Infor-
manterna positionerar sig därmed också som mer eller mindre kunniga i 
förhållande just till näringslärområdet. Kunskap om ”hur man alltid har 
gjort” ter sig däremot som en mer traditionsbunden och förgivettagen form 
av kunskap. Claes vill inte bli ”vegetarian på heltid” då han tror att man 
behöver kött ”på något sätt”. Han beskriver att han tagit detta förgivet i och 
med att kött alltid varit en del av kosten under hans uppväxt: 

ja men det är väl någonting man har fått från mamma och pappa, helt enkelt 
att, eftersom vi alltid har ätit kött och såna saker. så, så känns det väl som det. 
att det är, att det ska helt enkelt finnas där på nåt sätt bara, ibland i alla fall. 
(M: ja att det också behövs, likväl som andra) ja precis. lika väl som grönsa-
ker och alla såna saker också. (Claes 20-årsåldern) 

Men själva förhållandet att ”så många är vegetarianer idag” visar att man 
borde kunna må bra av att äta vegetariskt, resonerar Claes. Vegetarianerna 
har väl inte heller ”fel”, säger han och tillägger att han egentligen har för lite 
kunskaper om näringslära för att besvara frågan om köttets betydelse i kos-
ten. Detta kan förstås som att Claes använder sig av flera olika typer av 
argument, som även kan vara motstridiga, när det gäller hur kosten ska vara 
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sammansatt för att vara hälsosam. Att hänvisa till uppfattningar om evolu-
tionen eller hur människan som art är beskaffad, är argument med stora 
anspråk, även om de naturligtvis kan utmanas:   

jag tror att människan är, som de flesta andra rovdjur, alltså vi är allätare. 
eller gris, vi är som grisen allätare, aporna är ju ungefär såna också, vi är all-
ätare. och vi behöver näringsämnen från olika områden. så att, jag har nog, 
jag skulle inte vilja vara vegetarian själv. men däremot så finns ju mycket, jag 
äter alltid sallad till exempel, tomat och gurka. och så, man kan ju även göra 
väldigt goda vegetariska rätter (Patrik 50-årsåldern ) 

Anton reser frågetecken för hur ett vegetariskt kosthåll skulle påverka män-
niskans utveckling i ett längre tidsperspektiv. Skulle människans kropp bli 
annorlunda om vi övergick till att äta vegetariskt då vi ”under flera miljoner 
år har byggt upp den på ett speciellt sätt”:  

får du inte vissa typer av fett då torkar du ut cellerna och då dör du ju. det är 
ju vetenskapligt bevisat. så att då är frågan, kan växtriket tillgodose allt det, 
alla de, alltså behöver vi eller behöver vi inte det animaliska fettet. protei-
nerna kan man, ja behöver vi det proteinet också, det är ju ändå det proteinet 
som har byggt hjärnkapaciteten som vi har idag, vad forskarna säger. (Anton 
40-årsåldern) 

Om vi äter en fiberrik kost baserad på grönsaker ger det inte kroppen en bra 
balans, menar Anton. Risken är att kroppen inte hinner bryta ner maten och 
ta upp alla näringsämnen. Det kan leda till att man blir hungrig oftare och 
därför blir tvungen att äta mer än man behöver, säger Anton. Att i det långa 
loppet enbart förlita sig till en kost bestående av kött är heller inte önskvärt. 
Kroppen skulle gå miste om viktiga näringsämnen och troligen skulle man 
”tappa energi och bli tung och slö”, resonerar han. Därigenom uttrycker han 
strävan efter kroppslig balans som en idé om att vi bör äta livsmedel från 
både djur- och växtriket, vilken flätas samman med argumentet att evolutio-
nen visat att blandkost och i synnerhet köttprotein utvecklat människans 
hjärna. Men frågan om ett vegetariskt kosthåll är lämpligt för den enskilde 
handlar också om på vilket sätt man använder sin kropp. Troligen är det få 
vegetarianer som är byggnadsarbetare, menar Anton:  

jag tror inte att man skulle vilja prova liksom heller, liksom som grovarbetare 
och äta, bara vegetariskt. det är frågan, jag tror inte att det skulle funka, jag 
tror kroppen (M: vad tror du skulle hända då) ja, jag tror att man skulle tappa 
i kraft. (M: så man skulle inte orka) ja kanske inte, jag tror inte det alltså. för 
alltså, man behöver mycket muskler för att kunna orka bära och lyfta och 
såna där grejer. jag tror inte att vegetarisk kost kan bygga upp muskler, för 
det innehåller ju inte samma proteiner helt enkelt. (Anton 40-årsåldern)  
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Av citatet framgår att Anton i viss mån ”underkänner” en vegetarisk kost. 
Den är, så som han ser det, inte tillräcklig om man utför ett tungt kroppsar-
bete.  

Den här studien visar också, i likhet med andra samhällsvetenskapliga 
studier (se exempelvis Lupton 2000) att människor litar till sin egen kropp 
när de avgör vad som är ett fungerande kosthåll för dem. Det är slående att 
de beskrivna kroppsliga erfarenheterna ofta är ganska dramatiska och ome-
delbara samt i linje med allmänna kostråd. Kristoffer upptäckte proteinets 
betydelse för sitt välmående när han som vegetarian av misstag råkade få i 
sig kyckling på en lunchrestaurang:  

det låter ju helt knäppt, men jag råkade få i mig kyckling, på en restaurang i, 
när jag var på lunch. och jag märkte att jag fick ett sån otrolig energilyft, på 
den där eftermiddagen, så jag kände, jag kanske saknar någonting, i protein-
väg. så jag tänk-, och i och med den här, att jag inte längre hade den där, så, 
så stark ståndpunkt om, om och ät-, om att döda djur, så, så tänkte jag, jag 
prövar och börja äta lite fisk och kött, eller fisk och kyckling. (Kristoffer 40-
årsåldern) 

Idag kan inte Kristoffer vara utan kyckling, och fisk har han lärt sig att äta 
igen. Under tiden som vegetarian tålde han inte ens lukten av fisk. Kristoffer 
tror att det kan vara svårare att få i sig ”högkvalitativt” protein som vegeta-
rian och att det är en anledning till att han upplever en sådan skillnad vad det 
gäller hans egna energinivåer. Han är mycket piggare idag än tidigare. En 
annan anledning är att han gått över till Michel Montignacs diet och minskat 
på sockerkonsumtionen. Ett annat exempel på kroppslig erfarenhet är att 
ätandet på ett direkt sätt kopplas samman med de mentala förmågorna. När 
Hanna hinner laga sin veganmat mår hon väldigt bra av ett sådant kosthåll, 
poängterar hon. Men när hon under en period inte åt tillräckligt bra vegan-
mat mådde hon inte bra, upplevde att hennes tänkande försämrades och till-
förde därför fisk i kosten: 

och då är det så att jag är väldigt fåfäng om min hjärna. den får absolut inte 
förfalla, utan jag måste ha min skarpa hjärna, tycker jag själv då. och då bör-
jade jag äta fisk, eftersom det är lättillgängliga fettsyror i fisk. och jag kan 
näringsläran. (Hanna 30-årsåldern)  

Anton har slutat äta fisk då han för några år sedan blev allergisk. Men fisk är 
en viktig del av kosten, påpekar han, eftersom fisk innehåller omega tre och 
dylikt. Just med tanke på näringsinnehållet funderar han över hur det går för 
vegetarianer som inte äter fisk. Själv saknar han fisken: 

nu när jag har tagit bort det så att säga, så känner jag mig väldigt mycket 
annorlunda. jag är inte alls lika snabb i huvudet längre. och liksom jag känner 
verkligen hur jag saknar det. liksom, som det verkligen är fisken i sig, alltså 
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ingredienserna och såna där som jag saknar, som fiskproteinet och fiskfettet 
då, som inte finns i något annat. (Anton 40-årsåldern)  

Rebecka som undviker att äta vissa sorters kött och är laktosintolerant säger 
att hon kan löpa en risk att få i sig för lite järn och kalcium. Kroppens sätt att 
säga till om något av detta saknas är att Rebecka ibland känner ett ”sug” 
efter en animalisk produkt eller ett glas mjölk. Om hon då dricker ett glas 
mjölk blir ”kroppen glad”. Rebeckas resonemang går ut på att kroppen talar 
om vad man behöver, förutsatt att man är lyhörd. Men hon reserverar sig 
också lite grann inför resonemanget genom att fastslå att det är ”hennes egen 
känsla”. Detta tolkar jag som att hon särskiljer denna kroppsliga erfarenhet 
från vedertagen kunskap så som näringslära, på samma gång som hon för 
samman de båda kunskapsformerna. Ovanstående resonemang om kropps-
liga erfarenheter kan knytas till en idé om en kommunicerade kropp, som 
kommer att beskrivas mer i detalj i avsnittet om kropp och ätandemönster. 
Den kommunicerade kroppen både säger till om vad den behöver och reage-
rar på vad den får i matväg, förutsatt att vi är uppmärksamma på den. Men 
informanter berättar också om att de äter på ett visst sätt för att det ”sägs 
vara bra”, utan att få något direkt ”kroppsligt kvitto” på att det stämmer. 
Sandra är allergisk mot flera olika sorters grönsaker och frukter och har där-
för inte ätit så mycket grönt när hon växte upp. Men sedan hon har börjat 
laga mat själv försöker hon äta mer grönsaker: 

men nu försöker jag äta ganska mycket kokta grönsaker, klarar jag oftast av, 
så jag brukar koka grönsaker och så brukar jag försöka äta de få frukter som 
jag, som jag tål, brukar jag försöka få i mig, så jag ska få lite *vitaminer* 
(skrattar) (Sandra 20-årsåldern) 

Viss kunskap tycks även vara mer vedertagen än annan kunskap. ”Själv-
klart” tillförde Rebecka kroppen järn, via järntabletter och järnrik mat, under 
sina båda graviditeter. I det fallet är det omsorgen om det väntade barnet 
som stod i centrum: 

blodpudding, för det var också någonting som, som vi tillförde i kosten 
under, under mina båda graviditeter. då hade vi det stående på menyn, en 
gång i veckan så är det blodpudding som serveras. och det får du acceptera, 
Rebecka, så att mina barn blir, (skrattar) bra. sa pappan, ja, ja sa jag, och så åt 
vi blodpudding en gång i veckan. (Rebecka 30-årsåldern) 

Sammanfattningsvis besvaras frågan hur vi bör äta med avseende på innehåll 
ur olika livsmedelsgrupper med hjälp av argument från olika arenor, så som 
näringslära, hur man alltid har gjort, synen på evolutionen och egna kropps-
liga erfarenheter. Av särskilt intresse är de sätt på vilka de kroppsliga erfa-
renheterna beskrivs som svar eller budskap till individen om vilken sorts mat 
kroppen (och psyket) behöver.  
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6.1.2 Tallriksmodellen: funktion och hälsa 
När vi under bildintervjuerna tittat igenom alla kokboksbilder tillsammans 
visar jag den intervjuade två bilder till. Jag börjar med tallriksmodellen för 
blandkostaren (bild n) och därefter den vegetariska tallriksmodellen (bild o). 
Informanterna förknippar tallriksmodellen med några uttalat normativa eller 
fostrande sammanhang: socialstyrelsen, skolboksplanscher och högstadiets 
hemkunskapslektioner, och jämför modellen med andra modeller för ätandet 
så som kostcirkeln, medicinska kostråd, GI-metoden och andra länders kost-
håll. Resultatet visar att informanterna uttrycker olika sorters invändningar 
mot modellen. Det handlar både om hur modellen ska tolkas och dess 
användbarhet i vardagslivet. Modellens strikta hälsoperspektiv står på olika 
sätt i motsättning till att mat och ätande även fyller andra funktioner för oss 
än att främja bästa möjliga hälsa.  

Omodern pekpinne? 
En del informanter är inte bekanta med tallriksmodellen sedan tidigare och 
ägnar först en stund åt att tolka modellen. Daniel säger. ”Varför är inte ägg 
där till exempel (potatis, pasta, ris-delen) och linser där (grönsaks, rotfrukts-
delen)” (bild n)? Han tillägger att det är ju ”säkert korrekt”, men att han und-
rar över varför de gjort just den här indelningen: 

okej nu fattar jag, det är en tallrik, det är ett tips. om du ska servera en tallrik 
med en, som ger ett varierat näringsintag, så ska du plocka en sak från varje 
tredjedel av tallriken. så blir det bra, då kan du inte misslyckas rent närings-
mässigt. så tänker jag. du kan till exempel matcha linser, ris och bär. då är det 
safe. då har du fått en hel och fullständig måltid. eller vi kan ta ägg, bröd och 
rotfrukter. så förstår jag den. (Daniel 30-årsåldern) 

Som framgår av citatet tolkar Daniel modellen i ett hälsoperspektiv. Äter du 
från alla sektorerna får du i dig de näringsämnen du behöver via maten. 
Daniel menar att det är ju en ”bra idé” förutsatt att ”det stämmer”. Man kan 
säga att hans invändningar handlar om att han inte riktigt vet om han kan 
sätta sin lit till just den här modellen. Däremot känner han till kostcirkeln 
som förekom i skolan och utgår från att tallriksmodellen bygger på liknande 
”pedagogiska former” som kostcirkeln. Anton säger att det visserligen kan 
vara bra, att skapa ett slags regelbundenhet och ”mönster” i ätandet, som 
man får om man följer tallriksmodellen. Men även om modellen innebär att 
man ska variera kosten är ju risken att det blir för ”enkelspårigt” i alla fall, 
menar han. De flesta äter ju kanske bara ur en eller två av sektorerna, säger 
han. Han uttrycker också tvivel om just tallriksmodellen är det rätta sättet att 
äta:  

tallriksmodellen är som en myt. det är någonting man har hört talas om, men 
inte är riktigt säker på om den är sann. det är som att tro på tomtar och troll. 
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man vet att de finns, men man är inte riktigt säker på om man ska tro på det 
och om man ska följa det. (Anton 40 årsåldern) 

Å andra sidan hävdar Anton också att man ”borde äta enligt tallriksmodel-
len”. ”Man vet, men går emot sig själv och gör fel”, säger han. Det som jag 
förstår som Antons huvudsakliga invändning mot blandkostmodellen är att 
det just är en modell som har liten överensstämmelse med människors reella 
ätandemönster. När han jämför med andra länders matkulturer framstår tall-
riksmodellen som än mindre tillförlitlig:  

kineser och japaner äter ju väldigt mycket ris och grönsaker och i stort sett 
ingen potatis eller pasta alls. och så väldigt lite kött och ägg. men de ser ju 
inte ut och må så mycket sämre av det. så man kan ju verkligen fundera över 
vad som är bra och inte bra, och vad är viktigt och inte viktigt. (Anton 40-
årsåldern) 

Detta resonemang ställer tallriksmodellen lite på ända. Vad är det som säger 
att just den sammansättningen av måltiden, som tallriksmodellen föresprå-
kar, är bäst för oss? Daniel kommer att tänka på att det saknas några ”reli-
giösa varianter” av tallriksmodellen: 

för folk som kanske inte äter griskött, folk som inte blandar kött och mjölk, 
sådana religiösa, ja oftast traditionella, kanske etniskt ursprung eller religiöst. 
man kan göra modeller för dem också. och kanske muslimer, kanske en mus-
limsk tallrik eller judisk tallriksmodell. (M: så det är inte alla grupper som är 
representerade?) nej för är man mussla måste man ju välja den (Staffan syftar 
på den vegetariska modellen) om man ska vara safe. (Daniel 30-årsåldern) 

Det tycks som att i det multikulturella samhället kan det finnas ett behov av 
andra tallrikar än blandkosttallriken och den vegetariska tallriken. Tallriks-
modellens fokus på måltidens näringsmässiga funktion tycks göra att den, 
som en bild av en måltid, kan framstå som torftig. Hanna övertygas inte av 
blandkostbildens budskap och den ger henne associationer till ”smaklöshet 
och knapphet”. ”Det är inget gott när man ska dela upp det så här, när det går 
på funktionsprincipen snarare än smakprincipen”, säger hon. Hos henne 
väcker ”sådana här funktionellt upplagda måltider” en tomhetskänsla: 

jag kan känna exakt hur den där maten skulle kännas inuti min mun. jag får 
ingen lustkänsla innan. jag upplever inte att jag får en lustkänsla medan jag 
har det i min mun. och efteråt skulle jag troligtvis inte vara så jättenöjd. 
(Hanna 30 årsåldern) 

Andra invändningar som kommer upp är relaterade till att modellen förknip-
pas med en form av kontroll och övervakning av medborgarna. Anne för-
knippar modellen med ”dietister”, ”hemkunskapen i skolan”, ”Anslags-
tavlan” på TV, ”socialstyrelsen rekommenderar fem till sju brödskivor om 
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dagen och 70-talet”. Anledningen till att man upplever tallriksmodellen som 
så ”statligt övertråkig” är att den är ”undervisande”. När Anne tittar på 
modellen tänker hon på att hon ”måste gå ner i vikt” och allt hon inte får äta, 
så som ”chips, godis, choklad, pizza och hamburgare”. Å andra sidan behö-
ver en ”hamburgare idag inte vara fel med grovt bröd till” fortsätter hon. 
Men tallriksmodellen säger ”ät inte sådan mat”. Det är ”dålig” mat. Jag frå-
gar Staffan vad han kommer att tänka på när han får se bilden av tallriks-
modellen (bild n) och han säger ”lite socialstyrelsenaktigt, vad man ska äta, 
vad heter den, kostcirkeln”. Jag kommenterar att det är tallriksmodellen. 
Staffan tycker att den ”känns tråkig” och frågar mig vad den handlar om; är 
det hur man ska ”arrangera en tallrik eller hur mycket man ska äta av vad”? 
Jag säger att ”det är ju indelat i tre olika delar som är lite olika stora, så att 
det är väl hur man ska sätta samman en måltid enligt de där rekommendatio-
nerna”. Jag undrar vad det är som gör modellen tråkig. Han säger att ”det 
känns som en order, så här ska man göra”. Patrik säger att han ser modellen 
som någon form av kostcirkel. När jag frågar om han förknippar den med 
något särskilt sammanhang säger han ”socialstyrelsen i så fall”. Han konsta-
terar att han ”inte riktigt vet varför bönor och linser är ihop med kött, fisk 
och ägg” eller varför man skilt rotfrukter från potatis, men att budskapet är 
att man ska äta allsidigt:  

som herr Rössner säger, man kan äta allt, men inte alltid. och det tycker jag är 
en bra utgångspunkt. man ska äta varierat, inte för mycket och inte allt varje 
dag heller. för mig är det kostcirkeln bara på ett annorlunda sätt. (Patrik 50- 
årsåldern) 

Själv föredrar Patrik kostcirkeln framför tallriksmodellen då den förra ”läm-
nar mer åt det sunda förnuftet”. Han säger ”vi ska äta ur de här sektorerna, 
men man kanske inte alltid behöver äta en tredjedel ur varje”:  

tallriksmodellen kan bli lite det här, jaha nu ska det vara en tredjedel, ja nu 
måste man, det blir lite för pekpinning. att på tallriken ska det vara en tredje-
del kött, en tredjedel grönsaker och en tredjedel potatis. och fan ta dig om du 
inte. nej nu hårdrar jag lite granna, men det blev ju lite det här åtta brödskivor 
om dagen. just pekpinnar har jag väldigt svårt för. jag har en kokbok och till 
varenda recept var det pekpinnar till vansinne. det var in i minsta detalj. jag 
slog bakut. jag har inte använt den. (Patrik 50-årsåldern)  

Av Patriks resonemang framgår att han menar att tallriksmodellen blir alltför 
föreskrivande kring hur en måltid ska sättas samman. Budskapet blir att 
någon annan, som till exempel Socialstyrelsen bestämmer hur du ska äta, 
vilket inte stimulerar den egna kreativiteten och lusten att sätta samman en 
måltid. Invändningar kan också handla om att tallriksmodellerna inte är rik-
tigt i takt med tiden. Det handlar både om måltidsinnehåll och bildframställ-
ning. Anne, Sandra och Karolina kommer att tänka på sådant som de fick 
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lära sig i hemkunskapen när de får se tallriksmodellen. Hannas ”första 
spontana tanke är att det är en uppdaterad version”. ”Kött, ägg, fisk, linser, 
bönor tror jag inte riktigt stod med på tallriksmodellen från 70-talet”, säger 
hon. Men på samma gång tycker hon att bildframställning är ”gammaldags”. 
Den ritade paprikan känns som 70-tal. På så vis blir modellen en ”blandning 
av modernt och omodernt på samma gång” så som hon ser den. För Anne är 
bilden av blandkostmodellen, 70-talets tallriksmodell, likställd med den 
”statliga övertråkiga” modellen. Det är en ”filttavla” där man klistrar fast de 
olika bitarna. ”Här har vi potatisen, som vi nu sätter fast på filten och päro-
net är bra, det lägger vi där”, säger hon. Karolina uppfattar att både bilderna 
är ”typiska exempel” på högstadiets hemkunskapslektioner och skolboks-
planscher. De ”känns inte moderna”, vilket kan ha att göra med själva valet 
av måltidsinnehåll, säger Karolina, och försöker avgöra vad som presenteras 
på den första bilden. Det är ”haricovert, paprikaringar och vad det nu ska 
vara järpar, tror jag” fortsätter hon. Detsamma gäller den vegetariska tall-
riksmodellen. Med sina ”morotsslantar och blomkål” ser den ut som en 
blomkålsgryta. Ett ”mer nutida” val vad det gäller den vegetariska rätten 
hade till exempel varit bönrätten (bild h), anser Karolina. Karolina lyfter 
fram att det idag finns många olika metoder som vi kan följa förutom tall-
riksmodellen. Ett sådant exempel är GI-metoden. I den meningen är tall-
riksmodellen ”en gammal kvarleva”, menar hon, även om den säkert är ”lika 
funktionell” som förut. Hon tror att det är svårt att intressera ungdomar med 
en plansch av tallriksmodellen. ”Den är ju tråkigt och platt och det händer 
ingenting”. Men även om man skulle uppdatera materialet så behöver man 
nog uppmärksamma att det finns fler metoder än tallriksmodellen idag, och 
att det därför inte är rimligt att enbart förespråka denna, trots att många 
läkare menar att det är ”den enda vägen att gå”: 

jag tror snarare att vi har valmöjligheter på ett annat sätt idag i allt, alltså det 
finns mer matvaror att välja bland, det finns fler TV-kanaler att välja bland, 
så jag tror kanske inte att man kan presentera en modell. utan de (Karolina 
syftar på ungdomarna) kanske vill ha, liksom att du ska presentera flera olika 
sätt att leva sunt, så man känner att man väljer vilken av dem man vi ha. och 
kan det kanske bli lättare att komma ut med det också. och på så sätt kanske 
tallriksmodellen är förlegad. (Karolina 40-årsåldern)    

Om man påstår att ett sätt är ”det enda rätta”, är det ju lätt att bli ”obstinat”, 
påpekar Karolina. En skillnad mot tidigare är dock att man idag talar mycket 
om konsekvenserna med att äta ”fel”, menar hon. Karolina minns inte att 
man förr behövde argumentera för sina kostråd:  

men då har jag inget minne av att man gjorde några kopplingar (Karolina 
syftar på att exempelvis övervikt kan leda till problem med hjärtat), utan bara 
så här ska man äta. punkt. slut. så att man ändå förstår konsekvenserna att om 
man inte gör det här så kommer det här att hända med mitt hjärta eller min 
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kropp eller mina leder eller vad det nu kan vara för något. och det var ju 
samma sak med sex till åtta brödskivor om dan, för att det ska vara bra. men 
varför var det bra då. (Karolina 40-årsåldern)  

Enligt Karolinas resonemang tycks det som att vi idag ställer högre krav på 
att själva förstå principen bakom ett resonemang, innan vi är beredda att ta 
det till oss. En tolkning är att informationsflödet i den meningen inte passivi-
serar, utan att det istället uppstår ett behov av ett kritiskt förhållningssätt för 
att kunna värdera olika metoder för att ”äta rätt” till exempel. Enligt det här 
resonemanget är det alltså viktigt, för den som vill nå ut i mediebruset, att 
väl argumentera för och begripliggöra sin metod. 

Behövs kolhydraterna? 
Några av deltagarna i den här studien invänder mot att de inbördes propor-
tionerna inte är korrekta på den presenterade tallriksmodellen. Det är särskilt 
potatis/pasta/ris delen som är ifrågasatt. Sandra påpekar att tallriksmodellen 
(bild n) inte ”riktigt stämmer längre”. Hon tror att ”man nuförtiden ska äta 
ännu mindre potatis och mer grönsaker”. Däremot tror hon inte att det är bra 
att helt utesluta ”kolhydraterna”:   

det är många som jag känner som utesluter alla kolhydrater. (M: alla kolhyd-
rater?) ja och äter bara grönsaker och kött. och om de äter kolhydrater så äter 
man jättelite. (M: så då är det den minsta delen, den finns nästan inte) ja (M: 
men hur tänker du kring det, för då skulle det bli som att man hoppade över 
en del här. tänker du att det är bra?) nej jag tänker att det inte är riktigt bra. 
jag tror inte det. utan det är nog mer om man skulle vilja gå ner i vikt snabbt. 
(Sandra 20-årsåldern) 

Jag frågar Sandra vad som skulle kunna hända om man hoppar över kolhyd-
raterna en längre tid. Hon säger att hon inte riktigt vet, men kanske är det så 
att man får ”vitaminbrist”. De som hon känner som bara äter frukt tror hon 
inte heller ”mår riktigt bra efter ett tag”. Sandra har några kompisar som är 
veganer också. De är väl ”de olika sätten att äta som finns”, tillägger hon. 
Anne funderar över om man kan minska ”potatis, pasta, ris-delen och öka 
grönsaksdelen och proteindelen om syftet är att minska i vikt, som hon vill 
göra. När jag frågar om hon kommer att tänka på några andra sätt att äta när 
hon ser tallriksmodellen säger hon att hon ”tyvärr är väldigt viktfixerad” och 
kommer att tänka på ”olika bantningsmetoder” så som ”Viktväktarna, 
Atkins, GI-metoden och flygvärdinnebantning”. Men tallriksmodellen, vis-
serligen modifierad (mindre kolhydrater), är dock den modell som Anne 
menar att hon borde hålla sig till om hon vill gå ner i vikt. Daniel undrar 
över vad som händer om man hoppar över ”brödet, pastan och potatisen”. Är 
det verkligen så ”himla viktigt” att äta från den delen av tallriken: 
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kan inte den triangeln exempelvis vara mindre? (M: om man skulle kunna 
minska på den här biten som du föreslog just nu, skulle man kunna öka på 
någon av de andra bitarna) ja man kan ju öka likvärdigt på de två. de två kan 
ju vara lika stora, ännu större då. så kan man krympa den här med brödet och 
riset. (M: för frågan är om de där är så nyttigt tänkte du) ja om man verkligen 
behöver det. (Daniel 30 årsåldern) 

Daniel resonerar på samma sätt när det gäller den vegetariska modellen. Han 
menar att eftersom ”sojan, quornen och kikärterna är lika bra som ägg, kött 
och fisk” så kan man göra på samma sätt med den och ta bort brödet där 
också. Men han säger att det kanske är ”jättenyttigt med potatis och bröd”, 
att han inte är säker på hur det ligger till eller ”vilka som ligger bakom” 
modellen. Karolina tror att de flesta vuxna känner till tallriksmodellen. ”Folk 
pratar fortfarande om tallriksmodellen”, säger hon. Däremot tror hon att 
människor äter mindre av ”potatis, pasta och ris” och istället har ökat mäng-
den ”grönsaker, rotfrukter och bär”. Det är så hon själv vill ha sina måltider. 
Bodil ifrågasätter att köttdelen är mindre än potatis, pasta och ris-delen på 
tallriksmodellen. Hon har svårt att förstå vad är som gör att kött skulle vara 
mindre hälsosamt. Det har väl inte att göra med att det innehåller fett, säger 
hon. Man borde väl snarare äta en mindre mängd pasta istället? 

Likvärdiga modeller? 
Som jag tidigare visat framkom att det vegetariska respektive blandkostkost-
hållet kan ses som mer eller mindre hälsosamt. Bodil ifrågasätter om prote-
indelen på den vegetariska modellen är tillräckligt stor för att fylla protein-
behovet:  

om den här biten, de här köttbitarna verkligen motsvarar det här (proteindelen 
på den vegetariska tallriksmodellen), om det är lika mycket, för vad jag har 
förstått eller sådär så är det så mycket svårare och få i sig bönor, eller till-
räckligt med proteiner, så bönor, linser, quorn och allt som ger protein. och 
att man ofta får brister, ja bristsjukdomar och sådant där om man inte sköter 
det ordentligt. medan det är lättare om man äter kött att få i sig de proteinerna 
och man inte behöver tänka så mycket på vad man äter och så. (Bodil, 20-
årsåldern ) 

När jag visar Anton den vegetariska tallriksmodellen uttrycker han tvivel om 
vegetariska proteinlivsmedel är goda att äta och ger ett lika bra proteintill-
skott som kött. Sandra som kopplar samman grönt med hälsa, tänker sig att 
de båda tallriksmodellerna är ”lika nyttiga om inte den vegetariska är ännu 
nyttigare”. Hon uppfattar den vegetariska tallriksmodellen som en ”moder-
nare variant” av tallriksmodellen. Daniel tycker att det är ”vettigt” att det 
även finns en ”vegetarisk variant” av tallriksmodellen. Han utgår från att den 
är ”likvärdig” med andra modellen. Han säger ”fixar man sojaprotein, kik-
ärtor och quorn då behöver man inte äta kött, fisk eller ägg heller, tydligen”. 
Han tycker att tallriksmodellen behövs för att förebygga ohälsa:  
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jag vet inte alls vad som är nyttigt. men det är en bra pedagogisk modell. den 
är ju tydlig. sen om den är korrekt eller inte, det jag har jag inte ingen aning 
om. men det är väl bra om man får folk att äta nyttigare. (M: tänker du att det 
skulle behövas, att folk skulle behöva äta nyttigare?) ja absolut. jag menar 
folk dör ju som flugor och bli sjuka, blir feta och blir sjuka, hjärt- och kärl-
sjukdomar och de får cancer. jag vet inte om det med maten att göra. jag tror 
det. (Daniel 30-årsåldern )  

I likhet med några av de andra deltagarna i den här studien tilltalas Rebecka 
mer av den vegetariska tallriksmodellen än blandkostmodellen. Hon försöker 
själv att i så stor utsträckning som möjligt undvika att äta kött:  

det här känns ju i min mage att det här är en mycket trevligare tallriksmodell 
att titta på. jag känner ju både hur kroppen mår bra och hur mätt jag blir. och 
hur mycket av det feta jag kan ta bort utan att det förändrar smaken. (Rebecka 
30-årsåldern) 

Hanna upplever att den vegetariska tallriksmodellen ”håller vad den lovar”: 

det här ser ut att vara en jättegod måltid, verkligen god alltså. jag skulle ta en 
annan pastasort och snurra upp den där såsen med. de där groddarna ser 
superbra ut, fast jag gillar inte grön paprika. det här tycker jag ser gott ut 
bara. jag ser vad det är de har ritat. jag vet vad den här matportionen utlovar 
och det gör att känner att det här är bra. det här kan jag lita på (skrattar). 
(Hanna 30-årsåldern) 

Staffan tycker att den vegetariska modellen ”känns mer sympatisk” än 
blandkostmodellen. Jag påstår, lite frågande, ”den här (vegetariska tallriks-
modellen) är inte en order på samma sätt, att så här ska du äta”, jämfört med 
den andra modellen:  

nej kanske inte. (M: jag bara undrade alltså hur du tänkte) jo men man har ju 
alltid fått höra att man ska äta kött så det kanske är därför det inte känns lika, 
ja att man blir påtryckt någonting. men ändå känns den väl ganska sådär duk-
tig. och så bröd och frukt. (Staffan 30-årsåldern) 

För Staffan framstår således blandkostmodellen som en uppmaning att äta på 
ett sätt som han tar avstånd från. Men, även om han tilltalas mer av den 
vegetariska modellen, ingår själva tallriksmodellsprincipen i ett slags 
”duktighetssammanhang”, så som han ser det. För Anne är blandkostmodel-
len lika med den statliga modellen som förmyndaraktigt säger ”så här ska du 
äta, det är bra”. Den vegetariska modellen uppfattar hon däremot som en 
”utveckling” och som ”något nytt”. Tonen eller uppmaningen skiljer sig 
också från blandkostmodellen på så vis att den inte är ”pekpinneaktig”, utan 
förmedlar att det är ”för din egen skull”. ”Tänk på det här så att du mår bra”. 
Anne associerar vegetariskt ätande till en hälsosfär. Hon tänker på vegetaria-
ner som varande både ”smala och hälsointresserade”. När hon nu möter den 
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vegetariska modellen blir hon varse att även vegetarianer behöver hälsoråd, 
inte minst vad det gäller intag av proteiner.  

Tallriksmodellen och vardagslivet 
Informanterna pekar på att det finns ett ”glapp” mellan verklighet och tall-
riksmodell. De flesta människor följer helt enkelt inte modellen. Anton 
uttrycker det på följande sätt apropå blandkostmodellen:  

ja det är väl såhär, de som vet, säger att man ska äta varje dag. men ytterst få 
verkligen gör. hur många äter en skiva grovt bröd varje dag. väldigt få, även 
om alla säger jag äter mycket fiberbröd. och vem äter så mycket grönsaker 
per dag egentligen och frukt. och hur många är det som egentligen inte äter 
kött, och är det viktigt eller inte. ägg, hur många tål inte ägg. ja det är så här 
man borde äta, men det är ytterst få som verkligen äter på det här viset. 
många kanske bara skulle äta, ja lite potatis och en köttbit och inga grönsaker 
och inte ens någon brödbit. och det är så här en middag eller lunch bör se ut. 
(Anton 40-årsåldern) 

Så som Anton beskriver det finns det en klyfta mellan hur vi bör äta, enligt 
de som vet, och hur människors matvanor i allmänhet ser ut. Själv funderar 
Anton ofta över vad kroppen behöver för att han ska få energi, vilket han 
också tog upp under det första intervjutillfället. Jag frågar om han inte upp-
lever att han blir hjälpt av att se på tallriksmodellerna: 

nej jag tycker jag försöker med båda modellerna. vegetariskt eller inte och så 
där, och försöka variera så mycket som möjligt. men om man då inte märker 
någon direkt skillnad. det gör man ju inte, för om att om jag liksom är jätte-
smart en vecka och äter verkligen rätt och verkligen lägger till ingredienser, 
ja men det är ju svårt att känna efter, att är det här bra, om det hjälper att man 
är smart och äter rätt. (M: med vad är det att äta rätt, vad tänker du att det är) 
det ju att tillgodose, alltså kroppen skriker ju efter ämnen som man behöver 
för att man ska kunna leva. så det gäller ju att tillgodose kroppen med vad 
den vill ha. (Anton 40-årsåldern) 

Anton upplever inte att han får någon bekräftelse på att kroppen blir tillfred-
ställd om han ätit ”rätt”. Paradoxalt nog säger kroppen inte till, men på 
samma gång ”skriker” den efter ”ämnen” som den behöver. Anton menar att 
det är svårt att ”finna välbehagsbalansen, att känna sig nöjd med det man 
ätit”. Han säger att ”man ska äta på regelbundna tider och man ska äta rätt så 
man verkligen kommer i den där balansen – att bli hungrig, mätt, hungrig, 
mätt”. Men själv glömmer han bort att äta ibland. Det kan också hända att 
han äter något ”jättesimpelt” och mår jättebra av det eller så inträffar motsat-
sen. Antons slutsats är att han ”absolut inte har någon balans” och att han 
inte riktig vet varför det är så:  

är det viktigt att äta regelbundet, ja men om nu kroppen inte är regelbunden 
ändå. nu är klockan sex, nu ska jag äta middag. om man inte hungrig ska jag 
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sätta mig och äta ändå. ja det är väl så, men det ju svårt och, det ska vara 
regelbundet men det är inte alltid så lätt att följa den här modellen. så här ska 
det vara. det här är bäst för dig. (Anton 40-årsåldern) 

Av citaten framgår att Anton tycker att det är svårt att följa modellen. Det 
tycks inte som den framstår som så meningsfull för honom, varken med 
avseende på hur han upplever hungerkänslor eller vill organisera sin vardag. 
Han konkluderar att det handlar om att äta ”rätt, gott och nyttigt”, men att 
”saker också kan vara goda, men inte ha något näringsvärde”. Men att ”man 
måste få göra så också”. Man kan säga, att Anton beskriver hur ett avsteg 
från tallriksmodellen eller att ”göra fel” kan fylla en annan ätandefunktion än 
att maten ska vara näringsriktig. Hanna konstaterar skrattande att det är svårt 
att veta om en soppa är tallriksmodellsenlig. Det är inte alla maträtter som 
passar in i tallriksmodellen och hon säger att ”det måste vara någonting mer 
än funktion i mat som gör att vi äter, annars så skulle vi äta enligt tallriks-
modellen”: 

jag bara på något sätt får en känsla av att det är glapp mellan den här model-
len, vem äter den så att säga, och det som är människans hunger efter mat, 
som ska stå för en massa grejer tränger fram en matkultur av tacos, ja soppor 
för den delen, alltså sånt som är mycket mer, den är frikopplad från verklig-
heten den här maten får jag en känsla av. (M: som någon slags idealmodell 
som inte) den känns ensam här. det känns som att det inte finns de som äter 
såhär, och om inte någon äter så här, varför finns då den här modellen. bara 
för att den är bra? (Hanna 30-årsåldern) 

 
Hanna lyfter fram att tallriksmodellen med sitt näringsriktighetsfokus, bort-
ser från de kulturella aspekterna av ätandet. Å ena sidan har vi en matkultur 
och å andra sidan en tallriksmodell som framstår som ganska ”ensam” i 
kulturen. Den kan sägas representera ett hälsoperspektiv som inte är riktigt 
förenlig med andra behov som ätandet fyller för människan. Hanna konstate-
rar att bland kokboksbilderna är det flera av rätterna som inte följer tallriks-
modellen. Rödbetorna med matvete (bild k) och köttsalladen (bild c) är 
exempel på ”sådant vi vill bjuda på” Detta visar att det som vi vill bjuda på 
”står för någonting”, som inte har mycket att göra med matens näringsinne-
håll, menar hon. Daniel säger att han har svårt att ”tänka ut en bra maträtt 
med tallriksmodellen”. Det ”blir lite konstiga matchningar”, tillägger han 
skrattande. Han reflekterar över var någonstans ”man hämtar information om 
mat och ätande”. Han säger ”Stockholmsläns landsting och sedan alla TV-
program om mat”. ”Du är vad du äter”, ”Jamie Oliver” och ”Nigella”. ”Det 
sådant som jag tror påverkar mig”, säger Daniel. ”Det når fram” konstaterar 
han, till skillnad från tallriksmodellen som han visserligen tyckte var intres-
sant, men som han aldrig tidigare sett. Jag frågar vad det är som kockpro-
grammen erbjuder Daniel:  
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det är helhetstäckande, de erbjuder hur du lagar mat själv. nyttig mat själv 
och god mat själv. man får olika recept. de visar hur man gör. det känns 
lättillgängligt och bra information. det här är ju jättebra (tallriksmodellen), 
men det är ju inga recept. här får man tänka lite själv, kan man ta ägg och ris 
och bär liksom. (M: bilden lämnar en del obesvarade frågor?) ja den är ju 
tydligt på ett sätt, men det kanske inte är så vägledande, därför att det lämnar 
mycket. det kanske är svårt att följa den korrekt om man inte har några bra 
recept liksom. (M: man behöver någonting lite mer praktiskt om hur man 
skulle gå tillväga också?) ja precis. eller hur, om Jamie Oliver skulle göra en 
sådan tallrik, han skulle ju ha skrivit, det skulle ju vara solklart, gå ner dit och 
det och det, ta så mycket liksom, hacka upp fisken och två minuter i ugnen 
(Daniel 30-årsåldern)    

Man kan säga att Daniel pekar på att tallriksmodellen inte tar hänsyn till att 
matlagning är en process som startar med att man har en idé om vad exem-
pelvis middagsmaten ska bestå av. Man behöver lämpliga råvaror, ett recept 
och kunskap om hur man lagar maten. Allt detta kan TVs kockprogram till-
godose på ett lättillgängligt sätt, tycker Daniel. Det är svårare att på egen 
hand tolka tallriksmodellen och göra den meningsfull i ett vardagligt sam-
manhang. Patrik tycker att den vegetariska tallriksmodellen ”ser lite vacker 
ut på nåt sätt”. Han säger att han själv inte är vegetarian, även om han 
”egentligen kanske skulle behöva vara det, men att det är en annan sak”. När 
han tittar på bilden av den vegetariska tallriksmodellen fokuserar han istället 
på vad man kan äta som vegetarian. Han säger att han prövat att äta quorn 
några gånger, men att ”konsistensen var förskräcklig”. Patrik anser att ett 
problem med tallriksmodellen är att den bara ger ett enda måltidsexempel. 
Äter man vegetariskt ”kan man ju göra det mycket godare med en tomatröra 
av något slag med krossade tomater och lök och vad det nu kan vara”, före-
slår han. Patriks läsning av bilden är på så sätt mer inriktad på hur en vegeta-
risk måltid kan se ut och hur den kan göras smaklig än hur den bör vara 
sammansatt för att den ska vara näringsriktig. 

Sandra säger att hon har svårt att skilja grönsakerna, rotfrukterna, linserna 
och bönorna från varandra på den vegetariska tallriksmodellen. Även om 
hon förstår att bönor och linser hör ihop eftersom de innehåller proteiner kan 
de, vad henne anbelangar, lika gärna ingå i grönsakssektorn. Detta kan tolkas 
som att ur ett vardagligt perspektiv kan man göra en annan kategorisering av 
livsmedel än vad tallriksmodellen föreslår och till exempel betrakta linser 
som en underkategori till grönsaker. Sandra nämner också att hon sällan äter 
”en tredjedel av allting till varje måltid”. ”Antingen brukar jag äta kött och 
potatis eller så brukar jag äta sallad”, säger hon. Jag frågar Staffan om han 
kommer att tänka på andra sätt att äta än tallriksmodellen. Han säger 
frågande ”vadå, typ den slarvige, snabbmat”? Jag kommenterar att det finns 
ju så många olika metoder man kan följa idag. Då säger Staffan att sådana 
dieter eller metoder har han ”ingen koll på”, däremot tror han inte att ”folk är 
så här duktiga, att man äter bröd och frukt till måltiden”. Själv tänker han 
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”absolut inte såhär, vad man ska få i sig och så”. Det viktiga är ”det är gott 
och att jag ska bli mätt”, säger han. Och på senare tid har han även börjat 
tänka på att han ska ”få i sig bönor och linser”. En annan skillnad är att 
Staffan ”snarare skulle ha gjort en röra av allting” än att göra en sådan mål-
tidskomposition som visas på bilden. ”Grönsaker, linser och pasta kan ju 
mycket väl vara i samma”, säger han. Troligen skulle han också ha haft ”mer 
pasta än gryta”, då pasta är både billigt och mättande, säger han skrattande.  

Sammanfattningsvis framgår att informanterna ifrågasätter innehållet i 
tallriksmodellen, särskilt proportionerna mellan de olika delarna och att detta 
görs med argument som rör frågan om vad som betraktas som modernt 
respektive omodernt. Blandkostmodellen framstår som en lite fostrande och 
stelbent kvarleva till skillnad från den modernare vegetariska varianten. Men 
det uttrycks också skepticism mot den vegetariska modellen. Går det att 
klara sig utan animaliskt protein, undrar en del av informanterna. Ytterligare 
en invändning rör modellens anpassning till vardagen. Här handlar det att 
modellen inte tar hänsyn till att mat i ett socialt sammanhang fyller andra 
funktioner än att vara hälsoriktig. Slående är att modellens ”vetenskaplig-
görande” av måltiden, med dess indelning i olika livsmedelsgrupper på tall-
riken, snarare fjärmar den från vardagslivets måltider än ger vägledning eller 
inspiration kring hur vi kan komponera näringsriktiga måltider. 

6.1.3 Kropp och ätandemönster 
Det här avsnittet handlar om hur studiens deltagare beskriver sina dagliga 
ätandemönster. De flesta informanter berättar att de någorlunda följer ett 
återkommande ätandemönster med frukost, lunch, middag och kanske ett 
kvällsmål under vardagar och att det förändras något under helgerna. Men 
ätandet är också sammanlänkat med hälsomässiga och/eller etiska över-
väganden och anpassat till den egna livssituationen eller livsstilen. Ibland 
beskrivs ätandet som vidmakthållandet av ett ätandemönster. Det kan for-
muleras som en övertygelse att det är bra att äta ”blandat” och följa ungefär 
samma ätandemönster vecka efter vecka. Det finns också de som beskriver 
sitt ätande mer i termer av en strävan. Det kan vara att försöka att äta så nyt-
tigt som möjligt. En strävan kan också uttryckas som ett ställningstagande, 
så som att följa ett vegetariskt kosthåll av politiska skäl. Här kommer jag att 
fokusera på hur informanterna ser på samspelet mellan ätandemönster och 
kropp. Detta synsätt hänger samman med olika idéer om kroppen. Tydligast 
framträder idén om den ”kommunicerande” kroppen. Ett centralt tema när 
det gäller denna kroppsförståelse är strävan efter kroppslig och själslig 
balans. Jag kommer även att visa hur informanterna resonerar kring att 
hälsomedvetenhet, smalhetsideal och hur medias fokus kan samspela med 
människors förhållningssätt till mat och ätande.  
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Den kommunicerande kroppen 
Genomgående beskriver informanterna att det mellan individens ätande-
mönster och kroppsliga processer pågår ett samspel. Kroppen både ”talar 
om” vad den vill ha och reagerar på vad den får att äta och hur vi äter under 
dygnet, förutsatt att vi är uppmärksamma. Av erfarenhet vet Claes att han 
”mår bättre” av att ha ”lite fasta rutiner” omkring sitt ätande. Utan mat på 
morgonen ”vaknar inte kroppen till liv” och det är svårt att koncentrera sig i 
mer än i fem, tio minuter: 

jag har ganska ofta skippat frukost och såna saker, speciellt när man gick i 
skolan då, för då var man ju alltid så trött på morgonen. och då mådde man ju 
skitkasst i skolan, och man orkade ju inte anstränga sig på lektionerna eller 
någonting sånt, så det är nog ganska viktigt ändå att få i sig lite på morgonen 
i alla fall, så man kommer igång ordentligt. (Claes 20-årsåldern)  

När det gäller hälsan är det första Claes kommer att tänka på, att ”hålla 
kroppen i bra form” och ”sova ordentligt på nätterna”. Ätandet ses i första 
hand som ett medel för att orka göra andra saker. När hälsa kopplas till mat 
handlar det om att ”äta nyttigt och rejält mycket”, menar Claes:  

du måste ju bara äta så att du har energi att göra andra saker som du mår bra 
av, både fysiskt och psykiskt. så att, du äter helt enkelt för att kunna orka 
träna, ha roligt och såna saker. så att du mår bra i kroppen. (Claes 20-
årsåldern)    

Bodil framhåller också att det är betydelsefullt att äta regelbundet och 
”ordentligt” för att främja såväl koncentration och ork som humör. Bodil kan 
visserligen glömma att äta för en stund om hon är väldigt engagerad i något, 
men äter alltid till sist. Hon betonar att hon aldrig skulle ”svälta sig själv”:  

man får energi av mat, *det är ju väldigt trevligt* så man slipper gå runt och 
vara helt ilsk och man orkar göra saker och ting. (Bodil 20-årsåldern) 

Ellen för ett liknande resonemang. När det gäller ätandet är hon som en 
”programmerad klocka”. Det går inte att ”glömma bort att äta” för då ”säger 
kroppen till”. Hon blir hungrig och trött. Ellen menar att det är ett ”slöseri 
med resurser” att inte äta tillräckligt, eftersom kroppen orkar så mycket mer, 
förutsatt att man äter tillräckligt bra. På så vis kan man ”reglera sin energi-
nivå och vad man vill ha ut av sitt liv”, säger hon. Så som Claes, Bodil och 
Ellen framställer det ger ätandet både kroppsligt och psykiskt välbefinnande 
och balans i tillvaron. Utan mat blir det svårt att koncentrera sig eller ha 
roligt. Hälsa beskriver de både i termer av att ”må bra i kroppen” och som ett 
mer allmänt välbefinnande, och det framstår som att individen i hög grad 
själv kan styra över sitt ätande och därmed sitt välbefinnande. Deltagare i 
den här studien pekar på att utifrån vissa givna förutsättningar, så som att 
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kroppens förbränningsförmåga kan skilja sig åt mellan individer och kön 
eller en sårbarhet för sockerberoende, kan vi påverka kroppen genom vårt 
ätande. Äter vi ”dålig mat”, näringsfattigt och sockerrikt, uppstår ett ”sug” 
efter mer sådan mat. Tidigare drev Karolina en restaurangverksamhet. Efter-
som hon arbetade med mat hela dagarna hade hon ingen inspiration eller ork 
kvar att laga mat på kvällarna och även om det kan tyckas ”motsägelsefullt”, 
säger hon, har hon aldrig ätit så ”osunt” som just under den här perioden. 
Det osunda ätandet ledde till att Karolina inte mådde bra och gick upp i vikt:  

jag kände ju att jag blev trött och orkeslös och kände att jag kan inte leva så 
här, och förstod ju på nåt sätt, att jag äter nog på nåt vis fel, alltså lite så, och 
det förstod jag ju verkligen då när jag gick in på Viktväktarnas, förstod jag 
just det här att man ska inte äta en gång om dan och klockan tio på kvällen 
och trerätters. det är ingen bra, det är ingen bra plan. eller bara äta en massa 
pizza eller en hamburgare eller wok och liksom stressa i sig någonting mitt 
på dan och nästan inte äta nån frukt och nästan inte äta några grönsaker. 
(Karolina 40 årsåldern) 

Idag har hennes kropp ”vant sig av” med att äta på det här sättet. Men när det 
är stressigt på jobbet händer det att hon ”faller in i det gamla beteendet” och 
äter osundare. Så som Karolina beskriver det karaktäriseras ett osunt ätande 
av vad man äter, mängden mat och vid vilka tidpunkter maten äts samt över-
hoppade måltider. I likhet med de andra tror Karolina att man kan bygga upp 
ett behov av socker genom sitt ätande. Ju mer socker i form av godis, kaffe-
bröd eller pizza, man äter, desto mer vill kroppen ha sådan mat. Ibland öns-
kar Karolina att hon hade ett annat ”belöningssystem”:  

ja men vad kul, vi går och gympar nu en timme. alltså det vore ju bättre för 
mig med min förbränning och min kropp. (Karolina 40-årsåldern )  

När Karolina gick med i Viktväktarna förändrade hon sitt ätande helt och 
hållet:  

då lärde jag mig just det här att äta flera gånger om dan, äta en ordentlig fru-
kost, sätta samman måltider enligt tallriksmodellen, och ja helt enkelt bara 
balansera upp med mer frukt och grönsaker och lite så. nu äter jag ju mer 
varierat. (Karolina 40-årsåldern)  

Men det finns också annat som påverkar vilka förutsättningar människor har 
för att äta sunt. I den offentliga debatten bortser man ofta från att det inte är 
helt okomplicerat att äta sunt, påpekar Karolina: 

har man flera åtaganden, och kanske jobb, som att jobba skift och kanske 
barn och familj. då tar det ju, det kräver sin planering. det är ju mycket enk-
lare och oftast mycket billigare också att springa förbi och köpa en påse med 
hamburgare eller ja, sån typ av mat. (Karolina 40-årsåldern)  
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På samma sätt som man kan hamna i en ”ond” ätandespiral, kan även goda 
ätandespiraler uppstå då ”sunt ätande föder mer sunt ätande”. Idag är 
Karolina inte längre med i Viktväktarna, men eftersom hon ”vet hur man 
gör” kan hon laga den typen av mat själv. Hon försöker ständigt vara ”med-
veten om vad hon äter” för att undvika ”att rusa tillbaka om fem år” med en 
ny viktökning. Idag strävar hon efter att det ”rätta” sättet att äta ska komma 
”naturligt” för henne: 

meningen är ju att det där ska sitta i ryggraden så jag ska ju egentligen inte 
ens behöva, ja tänka medvetet på det, utan mina val ska ju komma så natur-
liga, att jag hela tiden väljer det rätta sättet att äta. det är ju, det måste ju vara 
målet. (Karolina 40 årsåldern) 

Kristoffer försöker följa Michel Montignacs diet, men anpassar samtidigt sitt 
ätandemönster till livet med sambo och vänner. Det kan innebära att han 
hittar ett lunchalternativ som ”funkar” trots att det inte till fullo överens-
stämmer med Montignacs diet eller en ”festlig” middag hos vänner på kväl-
len, som inte är ”Montignacanpassad”. I många år var Kristoffer vegetarian 
och då ökade han i vikt. Trots att han ”prövade allt möjligt” lyckades han 
inte gå ner i vikt. Men för en tid sedan fann han en ”lösning” på sitt problem 
i Michel Montignacs diet. När han börja följa den rasade han i vikt och gick 
ner cirka 15 kilo på tre månader: 

han pekade ut alla de här dolda källorna till det som gör att man, man går upp 
i vikt. var sockret ligger dolt. det var en sak och sluta äta godis, och inte ha 
något socker i kaffet. men att äta rostat vitt bröd med, och äta vitt ris, jasmi-
neris och sånt, det ligger dolt där då i stället, och jag har ju alltid varit en, jag 
skulle nog påstå att jag är sockerberoende. jag har alltid älskat just såna pro-
dukter, som jag sen ser är högt, hög glykemiskt index på. (Kristoffer 40 
årsåldern) 

Kristoffer förklarar att när man äter produkter med högt glykemiskt index 
stiger blodsockret och bukspottskörteln reagerar genom att börja producera 
insulin. Själva poängen med Montignacs diet är att ”hålla nere det man äter 
till 35, 40 i glykemiskt index” under tre månader. Kristoffer exemplifierar 
med att bakad potatis har ett högt GI-värde och att de flesta grönsaker har ett 
lågt värde. På det här viset får bukspottskörteln vila och efteråt kan man 
”ligga högre” utan att få någon bukspottskörtelreaktion. För Kristoffer yttrar 
sig en sådan reaktion genom att han ”känner sig uppsvälld”. Och att äta ”en 
massa glass en kväll” kan göra att man ”känner sig bakis” nästa dag, efter-
som det är en sådan ”sockerchock” för kroppen. Men när bukspottskörteln är 
i ”balans” kan man ”äta tårta utan att få någon reaktion”. I det långa loppet 
gör sockerintaget oss sjuka, menar Kristoffer. När bukspottskörteln inte 
längre klarar av de ”intensiva attackerna av sockret, som kommer sig av att 
vi äter så mycket raffinerat socker” kan man insjukna i diabetes, fortsätter 
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han. Centralt i Kristoffers resonemang är just strävan efter kroppslig balans 
och ökat välmående. Han betonar att dieten ”verkligen fungerar” och att en 
av de största fördelarna med att äta enligt Montignacs diet är att man återfår 
energin och orkar bättre under dagen:  

jag har blivit sån förespråkare för det, dels för att jag fick, kom till bukt med 
mitt eget problem, när jag, och sen, att den största vinsten egentligen inte är 
att gå ner i vikt, den största vinsten, den största vinsten är energin. plötsligt så 
kan jag liksom vara, vara, jag kan, jag kan gå upp sju på morgonen, jag går 
och lägger mig elva. och jag har inga problem, jag har inga svackor under 
dan och jag är liksom, det fungerar, och det är alla som prövar har samma 
erfarenhet att det, alltså då får man energin tillbaks, för det är socker egentli-
gen är, är en drog som gör att man går, går och blir trött. (Kristoffer 40-
årsåldern) 

Mat kan vara dålig på olika sätt, menar Kristoffer. Eftersom Kristoffer ”gil-
lar mat så mycket” upplever han att det är aptitförstörande att äta mat som är 
inte är vällagad, även om den är nyttig. Mat som är god men inte är bra ur 
näringssynpunkt är ett annat exempel på ”dålig mat”, men Kristoffer är nöjd 
när han äter tillräckligt bra enligt sina egna ätandeprinciper. Han beskriver 
ett slags balansgång eller förhandling med sig själv — om han tippar över 
för mycket åt det onyttiga hållet ser han över sitt eget ätande. Kristoffer ser 
på sig själv som sockerberoende. Han tänker sig att sockerberoende kan 
variera mellan individer med olika tillvänjningsgrad och genetisk disposi-
tion, och att sockerberoendet har en emotionell sida. Således, kan man 
”jobba upp” upp ett sockerberoende genom att äta en sockerrik kost. Den 
genetiska dispositionen förstår han som en ”kroppslig konstitution”, en kon-
stitution som liknar benägenheten för att utveckla alkoholism. Kristoffer är 
”mer benägen att vilja ha någonting sött om han känner sig lite låg”, på så 
sätt innebär det söta en ”tröst eller flykt av något slag”. Han är tvekande till 
om man helt och fullt kan bli av med sitt sockerberoende, men genom att 
undvika socker försvinner det till stor del. Ibland uppstår dock ”sockersug” 
som är svåra att stå emot, vilket jag tolkar som att ett sockerberoende kräver 
ett ständigt ”hanterade” så som Kristoffer erfar det.  

Också Hanna intresserar sig för glykemiskt index. Under det senaste året 
har det ju kommit som en ”explosion” att det inte ska vara så mycket socker 
i maten, för att hålla ”blodsockret på en jämnare nivå”, säger hon. Hanna har 
lagt märke till att när hon äter sådant som har ett lågt glykemiskt index, så 
som bönor och grönsaker, klarar hon sig längre efter varje måltid utan att bli 
sugen på något. Även Hanna resonerar om att när hon tar hand om sig själv 
genom att äta ”bra” mat får hon mer kraft över till andra. Med skratt i rösten 
säger hon, att när hon ”håller sig på en jämn nivå” — det vill säga äter 
veganmat till största delen och fisk ibland — känner hon sig som en ”bättre 
människa”. Hon blir ”glad och lugn” och kan vara vänligare mot andra män-
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niskor. Detta kan förstås som strävan efter balans vad det gäller såväl kropp, 
själ som i dagliga livet: 

det är en tanke om man ger sig själv god kvalitet så kan man ge mer till andra 
och om jag mår bra och är i balans då blir jag mer tillgänglig för andra och 
blir vänligare, kan ge andra mer, utan att för den skull försaka mig själv och 
det är ju viktigt, för jag vill ju inte försaka mig själv alltså (Hanna 30-
årsåldern) 

Syftet med att äta bra är att det ska leda till att kroppen inte begär ”en massa 
onyttigheter”, säger Hanna. Hanna beskriver i likhet med andra personer, att 
när hon äter ”dåligt” så ”föder det mer” dåligt ätande. Det kan vara ett begär 
efter mer ”halvfabrikat och fett på ett obehagligt sätt”. Och denna princip 
fungerar också tvärtom — när Hanna äter ”bra” vill hon ha mer sådan mat. 
Hanna ”strävar” mot den senare riktningen. Men Hannas kosthåll kräver 
planering och när hon ”slarvar med vegankosten” eller befinner sig i ett 
sammanhang där det inte erbjuds tillräckligt bra vegetarisk mat mår hon inte 
bra:  

när jag var på en konferens, och de i all välmening då bara har, ja tomater 
ungefär och potatis som jag kan äta, för de har ordnat vegetariskt till mig och 
det är typ en skål med tomater och så går det till lunch, och så går det till 
middag (Hanna 30-årsåldern)   

Hannas egna rätter tar lång tid att laga, vilket är en anledning till att hon inte 
kan äta enbart veganmat. I början när de åt veganmat åt hennes sambo 
ogärna bönor, eftersom han inte tyckte om smaken. Men idag lagar han både 
mer och ”bättre” bönmat än vad Hanna gör. Även Claes talar om att när man 
”käkar mycket godis och ofta dricker läskedrycker” uppstår ett ”sug” och 
”kroppen vill ha mer” av det söta. Då gäller det att ta sig över ”tröskeln” och 
göra sig ”kvitt begäret”. När man väl har gjort det är det ”inga problem alls” 
säger Claes. Då blir han ”nästan inte ens sugen på godis”. Men han tillägger 
att det finns en risk att ”man faller tillbaks i gamla vanor” igen. Claes funde-
rar över om han inte, trots allt, har ovanligt lätt att ta sig ur sockerbegäret: 

för en del är ju som nästan helt beroende av att äta godis nästan varje dag och 
dricka drickor och såna saker. men, ja jag vet inte. (M: att det skulle kunna 
vara olika för olika) ja (M: personer, alltså) ja det är ju möjligt. det är säkert 
möjligt att det är så, alla har väl olika, ja vad ska man säga, alla är ju upp-
byggda på olika sätt. alla har ju olika grundförutsättningar med sig så, det 
borde ju gälla sånt också då, säkert. (Claes 20-årsåldern)    

Så här långt förs ett resonemang om att kroppen av naturen tycks vara käns-
lig för socker. Det vill säga att om vi äter en stor mängd mat som innehåller 
socker så ökar begäret efter sådan mat. Men kroppen beskrivs också ha stor 
anpassningsförmåga. Vi kan vänja kroppen vid att äta på olika sätt — nyttigt 
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eller onyttigt. På samma gång beskrivs kroppen som oföränderlig i den 
meningen att olika typer av kroppskonstitutioner eller ”sårbarheter” bygger 
på biologiska förutsättningar, som i sin tur samspelar med vårt ätande och i 
någon mån ger olika konsekvenser för olika individer. Deltagarna i den här 
studien beskriver hur de på ett påtagligt sätt lär sig av sina egna (kroppsliga) 
erfarenheter vad som är bra och mindre bra för dem vad det gäller ätande. 
Det tycks som att nyare expertråd om vad och hur man bör äta, prövas i 
praktiken innan de anammas. Om expertkunskapen är mer befäst sedan tidi-
gare, så som tallriksmodellen, tycks den tas mer för given. Det framgår 
också att det är lättare att äta ”sunt” om vissa förutsättningar är uppnådda. 
För det första behövs kunskap om vad och hur man bör äta och ett engage-
mang inför uppgiften. Andra förutsättningar är mer länkade till individens 
arbetssituation, familjesituation och ekonomi. Man kan säga att det sunda 
ätandet karaktäriseras av att det är mer tidskrävande och dyrare än att äta 
snabbmat. Det kan också ”bli föremål för förhandling” till exempel inom 
ramen för en samborelation.  

Den goda balansen 
Som framgår är strävan efter kroppslig och ”själslig” balans sammanflätat 
med idéer om den kommunicerade kroppen. Idén om den goda balansen 
handlar om att det är önskvärt att uppnå en balans både vad det gäller ätande, 
kropp och dagligt liv. Hot mot balansen är av olika slag. Anton betonar att 
det är viktigt att ha en balans i sitt liv vad det gäller ätande och motion, som 
också är anpassad till livet i övrigt. Det handlar om vilken energinivå man 
vill få ut av sitt ätande och vad kroppen ska orka. Men det är svårt att ”äta 
rätt” och att motionerna eftersom det ”krävs mycket engagemang från en 
själv”, säger han. De flesta människor ”stannar inte till och tar sig den 
tiden”, utan ”springer genom dan och glömmer bort hälsan”, tror han. Själv 
befinner sig Anton i ”en energisvacka” där han inte orkar vara ”lika fysisk 
som tidigare”. Så som Anton formulerar det är hotet mot balansen kopplat 
till ett högt levnadstempo som inte lämnar så mycket utrymme för att ta hand 
om hälsan och äta ”rätt”. Patrik betonar att det är viktigt att verkligen ta sig 
tid för maten, även i vardagen. Det är någonting som han upplever att han 
även har förmedlat till sina barn:  

men vad jag möjligtvis kan tänkas ha med mig då, och som jag hoppas har, 
och sen som det verkar som vi har överfört på våra barn också, det att inte, att 
fram-, använda, att starta från scratch va, inte halvfabrikat eller helfabrikat så 
att säga va. utan att man faktiskt lagar mat och att man äter middag i lugn och 
ro så att säga. att man inte hastar igenom eller står vid diskbänken och kastar 
i sig någonting, för att rusa vidare till nästa sak. det tycker jag, det är väl en 
av de absolut viktigaste sakerna kring mat. att man faktiskt äter lugnt och 
sansat och att man har det som en paus i, eller som en återhämtning i varda-
gen, så att säga va. att man faktiskt tar sig den tiden, som, även matlagning, 
jag lagar ju mat praktiskt taget varje dag, middagen då och det tar ju sin lilla 
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tid, ibland så går det ju fortare och ibland tar man ju nåt enklare. (Patrik 50-
årsåldern)  

Av citatet framgår att Patrik framställer ätandet som en källa till återhämt-
ning i vardagen. Istället för att vara ett ”nödvändigt ont” blir ätandet och 
dess förberedelser en del i vardagens rytm mellan vila och aktivitet. Detta 
kan också ses som ett sätt att skapa balans i tillvaron. Att tillaga middagen 
från grunden är något som Patrik uppfattar som genomförbart i vardagen, 
snarare än som ett ouppnåeligt ätandeideal. Det handlar helt enkel om att 
avsätta tid för att laga mat varje dag, tycks han mena. Men han tillägger, att 
när man jobbar, är det klart att det blir ”upprepningar” när det gäller mid-
dagsmaten. Det är lätt hänt att man ”spårar in på en palett av olika maträt-
ter”. ”Det är lite synd”, säger Patrik eftersom det finns så mycket gott som 
man vill pröva på. Idealiskt sett borde ätandet fungera som en stunds åter-
hämtning och lugn i vardagen; ett tillfälle att både varva ner och njuta av 
maten, menar även Bodil. Men i vår kultur som präglas av ett uppskruvat 
levnadstempo blir denna funktion ofta satt på undantag. På skolan där hon 
går är det ofta ”stressad stämning” i fikarummet:  

alla sitter och bara slevar i sig maten så fort som möjligt, för att det är bara 
någonting, man måste ha mat, men snabbt, så snabbt som möjligt liksom, så 
att man kan gå tillbaka och jobba eller, så att det är ju inte så bra egentligen. 
men om man hade kunnat göra det som en liksom bara, ett break eller så, 
ordentligt liksom, så är det nog bra för kroppen, och ta det lugnt, den stunden. 
för då jobbar man säkert bättre, mer effektivare sen, när man väl sätter igång 
och jobbar också. (Bodil 20-årsåldern) 

Bodil säger, att för hennes egen del brukar det ”ändå funka att liksom sitta 
ner och äta i lugn och ro”. Men å andra sidan är det ”klart att folk runt 
omkring en påverkar ju”. Att äta mat i en ”hektisk” miljö kan vara ”jobbigt”. 
Som enskild individ kan det vara svårt att förändra denna miljö och man 
accepterar situationen. Bodil konstaterar att ”det är på tok för mycket stress i 
dagens samhälle” och i synnerhet i Stockholm:  

överlag så tycker jag att det är stressigare här i Stockholm, och det påverkar, 
eller liksom, det blir ju liksom, maten inkluderar där också så klart. hela livs-
snurren (skrattar), går snabbare på nåt sätt. (Bodil 20-årsåldern)  

Idén om den goda balansen uttrycks ibland som att ”lagom är bäst”. Det 
sunda blir då inte liktydigt med att sträva efter största möjliga kroppsliga 
hälsa utan att även tillåta sig att njuta av det ”onyttiga”, förutsatt att inte 
balansen rubbas allt för mycket åt det ena eller andra hållet. Bodil säger att 
”man vet väl ungefär vad man ska äta”. Hon utgår från att det är bra att äta 
”varierat”, det vill säga grönsaker och från hela kostcirkeln samt röra på sig. 
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Så som hon ser det är det inte heller önskvärt att ständigt sträva efter att äta 
nyttigt: 

sen tror jag ju inte att man mår bra av och äta supernyttigt hela tiden, liksom 
typ, att man ska ha det kravet på sig hela tiden, att man ska få liksom strunta i 
de goda sakerna, om man nu, eller liksom, det finns ju gott som är nyttigt 
också så klart, men att man ska känna att man måste äta nyttigt till hundratio 
procent, eller så. jag tror på blandad kost. både nyttigt och sen motion, att 
man måste röra på sig lite också. (Bodil 20-årsåldern) 

I variationen ingår alltså även det ”onyttiga” så som godis, chips, söta saker 
och onyttig mat. Även när det gäller mängden mat krävs viss måttlighet. Att 
äta ”för mycket mat” och/eller onyttigt kan leda till övervikt, vilket inte är 
bra för kroppen. Att ständigt äta sötsaker ökar behovet av sött. Å andra sidan 
ska man ”få” äta det som är onyttigt också. Man ”lever ju bara en gång”, 
säger Bodil. I Bodils resonemang framträder två extremer. Att äta onyttigt 
vilket kan leda till kroppslig ohälsa kopplad till övervikt och ”kravet att äta 
nyttigt till 110 procent” som relateras till minskat psykiskt välbefinnande 
och en slags rigiditet. Ett sådant förhållningssätt ger minskad möjlighet att 
”njuta av livet”. Inte heller ”hysterisk bantning” är att rekommendera: 

för min familj så, min mamma har bantat på alla möjliga sätt, men lyckats 
ganska dåligt med alla sätt, sen så är det ju olika på olika människor också 
hur lätt det är och hur svårt det är att gå ner i vikt (Bodil 20-årsåldern)  

Det Bodil förespråkar kan beskrivas som ”en gyllene medelväg” det vill säga 
man bör äta varierat, med viss måtta och ”unna sig” att äta onyttigt i ibland 
samt röra på sig. Dessa generella råd kan sägas gälla för alla, enligt Bodil. 
Men därutöver beskriver Bodil, i likhet med andra informanter, individuella 
skillnader mellan människor. En del kanske kan äta mer onyttigt utan att gå 
upp i vikt emedan andra behöver tänka mer på detta. När Bodil resonerar om 
övervikt lyfter hon fram den ohälsa som kan bli följden av att äta för mycket, 
”kroppen tar stryk” och man kan till exempel få ”ont i knän”, säger hon. På 
liknade sätt resonerar andra informanter kring den sunda maten. Även om 
Sandra försöker att få i sig ”så mycket vitaminer som möjligt” via maten, för 
att hon ”inte ska bli sjuk”, är hon inte särskilt intresserad av mat och hälsa. 
Hon säger att hon förstår att det finns ett samband, men att hon inte tänker så 
mycket på att ”äta hälsosamt”. Det ”sunda”, så som Sandra framställer det, 
tycks handla om att inte krångla till mat och ätande eller bry sig för mycket 
om smalhetsidealet, som då kan ta upp för stor del i livet. Att äta sunt är 
istället att äta ”normalt och gott”, menar Sandra. Själv har hon alltid varit 
”ganska glad i mat och ätit allt” och inte varit ”rädd för mat på något sätt”. 
Man äter helt enkelt det man tycker om att äta. Enligt det här sättet att se på 
mat och det ”sunda” ätandet, tycks det som att vi i vissa avseenden, snarare 
har att göra med en ”problematisk” kultur när det gäller mat och ätande än 
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en ”problematisk” individ. Det vill säga smalhetsidealet kan ställa det för 
individen om hon knyter an alltför hårt till det.  

Den stumma kroppen 
Men det finns också omständigheter som kan ”störa” kommunikationen 
mellan ätandemönster och kropp. Om våra ätandemönster är väldigt oregel-
bundna anpassar sig kroppen visserligen till det, men vi får svårare att avläsa 
kroppens reaktioner. Den ”stumma” kroppen ger oss ingen vägledning om 
vad vi bör äta. För tio år sedan upplevde Anton sällan energisvackor. Då 
kunde han nästan inte sova för att han hade så mycket energi:  

nu är det nästan tvärtom. nu har jag inte ork att göra det mest enklaste, att 
energin räcker inte till, jag får i mig för lite, men vad är det som är för lite, 
det är ju inte så att man liksom kan, slå upp ja men som på en dator om man 
liksom så här, jaha det är det. någonting som talar om att, du, du behöver äta 
två hekto broccoli idag, för att det ska vara, eller du skulle, ta en morot lik-
som, ja men kroppen säger inte till exakt vad det är jag behöver. (Anton 40-
årsåldern)  

Anton beskriver en villrådighet inför ätandet. Kroppen ger inga ledtrådar om 
vad Anton behöver för att återfå energin. Dessutom varierar Antons ätande-
mönster eftersom han fort tröttnar på att äta en viss typ av mat. Det kan vara 
köttfärsinspirerat ena veckan och wok-mixar den andra veckan. Det gör det 
också svårare för honom att identifiera vad det är han saknar i sin kost. Han 
pendlar mellan att äta ”nyttigt” och ”onyttigt”: 

ibland så blir det väldigt mycket alla delar av allting, ibland följer jag kost-
cirkeln väldigt bra. så att det funkar just då. men ibland så följer jag inte alls 
kostcirkeln, det kan liksom, det nyttigaste man kan komma, det är liksom 
kombinationen med en limpskiva som det både ligger en skinkbit och en ost-
bit på, och ett salladsblad och en tomat, det är liksom, ja nästan kostcirkeln 
liksom (M: skrattar) va, ja men förstår du vad jag menar, (M: ja) vissa dar så 
kan jag liksom helt vara nöjd med en tallrik jättetråkiga snabbmakaroner 
liksom, helt okej då har jag klarat mig på det. jag menar då är det ju fel, det 
ska ändå vara en kontinuitet i det för att kroppen ska må bäst. (Anton 40-
årsåldern) 

Anton förtydligar att både vad det gäller mat och motion är det viktigt att 
man är ”snäll mot kroppen” och ”följer ett ungefär likadant beteendemönster 
över tid”. Annars ”förlorar kroppen besinningen”. Visserligen är kroppen 
”smart”, men om kroppen hela tiden får hålla på och ”ställa om sig” anpassar 
den sig till det, både ”felaktigt och bra” på samma gång, säger Anton. Det 
kanske ”känns bra” och då kan man ”lura sig själv” att tro att ett visst bete-
ende är ”rätt” fast man kanske skulle kunna må så mycket bättre på en 
”annan nivå”. Men viktigast är ändå att ”hålla sin nivå” så ”kroppen lär sig 
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att här fungerar jag som bäst”. Det ska varken vara ”för mycket eller för 
lite”, vilket anknyter till idén om den goda balansen.   

Den tränande kroppen 
Under vissa omständigheter behöver kroppen extra mycket uppmärksamhet. 
När man tränar är grundprincipen för ätandet densamma som annars - det 
vill säga man bör äta ”ordentlig” och regelbundet - med skillnaden att man 
under träningsperioder behöver äta mer än vanligt. Äter man för lite eller 
”fel” kan träningen göra mer skada än nytta, påpekar Claes, som sedan han 
var sex, sju år omväxlande spelat fotboll och innebandy. Idrottandet har bli-
vit som en ”livsstil” för honom, vilket kan ses som en identitetsposition som 
också får betydelse för hans ätande:  

vår tränare fick väl oss på lite tankar att hur man ska äta och såna saker, och 
att man måste äta ordentligt, ja efter träning, och sova ordentligt, så kroppen 
hinner läka och såna saker. ja så att du inte liksom blir sjuk också, så att det 
är väl som det, att du måste ju tänka, du måste ju som sätta samman träningen 
med hur du äter på nåt sätt. så att det blir som en, så att du klarar av den helt 
enkelt, och så, så kroppen får chansen att komma igen. (Claes 20-årsåldern)  

Trots att hon åt ordentligt, tror inte Bodil att hon fick i sig tillräckligt med 
mat när hon var liten och simtränade:  

jag fick nog inte i mig tillräckligt, fast jag åt, liksom ordentligt i skolan, jag åt 
ordentlig frukost och, mat när jag kom hem och, mellanmål och sånt där 
innan träning och sådär, men jag var väldigt liten, när jag höll på och sim-
made, ganska kort och smal, bara muskler och ben typ (skrattar) (M: skrattar) 
och jag tror, för sen när jag slutade simma, så växte jag på både längden och 
bredden, så att det känns som att det var liksom att jag kanske inte fick i mig 
så pass mycket, det är liksom, det går åt så mycket energi. (Bodil 20-
årsåldern) 

Detta kan tolkas som att vid intensiv träning bör man förutom att följa de 
generella råden också anpassa kosten efter individuella skillnader. Ellen som 
är aerobicsinstruktör och tränar fem dagar i veckan betonar vikten av att äta 
på rätt sätt för att kunna presentera bra och inte slita ut kroppen. När Ellen 
var yngre kunde hon under perioder vara upptagen av det som hon inte fick 
äta. På gymanläggningen ser Ellen många som har problem med maten. Det 
är ”oroande”, eftersom problemet snarare tycks tillta än minska och det är 
allt yngre som drabbas. Som instruktör vill Ellen vara en ”bra förebild” och 
då är det viktigt att vara ”lagom”: 

om jag skulle stå där framme och vara liksom mager som en speta och bara 
liksom superdeffad och bara ha liksom muskler, då skulle jag förmodligen 
inte äta tillräckligt för att egentligen må riktigt bra som tjej. men då så skulle 
mina elever tycka att det var såna de skulle se ut. och samtidigt så kan jag 
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tycka att det kanske är svårt att vara en bra förebild åt andra hållet, för att det 
känns som att det skulle vara svårt att motivera vad träning är bra för när man 
stod där framme och var jätteöverviktig. det finns ju vissa instruktörer som är 
det, och som orkar hur mycket som helst och liksom, men det är ändå, för 
mig så skulle det kännas konstigt. jag menar jag har ju aldrig varit det liksom 
heller, och då är det klart att då skulle det vara jättekonstigt och plötsligt bli 
det, för med min självbild så är det liksom inte riktigt förenligt och, och stå 
där framme och vara ett gott föredöme då, utan då är det ganska bra att vara 
lagom tycker jag. att man är, att man håller det liksom på en sund nivå. jag 
tror att jag är ganska sund, jag äter vad jag behöver. och så lite utöver det för 
att det är kul. (Ellen 30-årsåldern) 

Det framgår att inom gymkulturen måste både instruktörer och elever för-
hålla sig till det som Lupton (1996) beskriver som en slags treenighet mellan 
att vara smal, sund och skön. Så som Ellen beskriver det befinner sig 
instruktören i en utsatt position då hon befinner sig i blickfånget, på samma 
gång som hon har ett ansvar att vara en god förebild för andra som söker sig 
till träningen. Ellen upplever att människor förväntar sig att hon som äter så 
”bra” mat och är en tränande människa ska undvika ”det söta”. Men själv 
betraktar hon sig både som en ”träningsmänniska som kan sina proteiner och 
kolhydrater” och som en ”njutningsperson” som gärna äter lite ”mer än hon 
behöver.” Även om Ellen som instruktör inte tillåter sig att äta vad som 
helst, upplever hon det inte som att hennes liv är ”fullt av regler och förbud”. 
Men i hennes ”bransch” är det lätt att bli ”nojig” och man vet ju inte alltid 
själv om man är ”störd” vad det gäller ätandet. Själv tror hon att hon har 
”hittat balansen där hon mår bra”. Men mot slutet av intervjun upptäcker 
Ellen att hon har många idéer omkring sitt ätande, som inte varit så tydliga 
för henne tidigare.  

om man plötsligt hör sig själv säga, ja sen tar jag inget smör på smörgåsen, 
då känns det plötsligt som att gud vad är det jag håller på med. men det har 
varit så så himla länge så att jag (M: de besluten liksom att inte äta smör?) jag 
kan liksom inte ens känna att det är ett beslut om du förstår (M: nej) hur jag 
menar (M: nej, nej utan) det är bara några slags val jag har gjort under vägen. 
jag har liksom valt att äta det som jag tycker bäst om. och vissa saker då har 
jag valt att avstå från tror jag, kanske för att få äta det som jag tycker om. 
eftersom jag nu inte, överhuvudtaget kan förstå hur man kan leva utan godis 
eller, chokladmuffins eller vad det nu är (Ellen 30-årsåldern )  

Av Ellens resonemang framgår att strävan efter att äta nyttigt och fettsnålt 
kan vara svår, då ett sådant förhållningssätt också kan glida över i en mer 
problematiskt övervakning av det egna ätandet. 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att en ”kommunicerade” 
kropp ger oss respons och talar om vad den ”vill ha” att äta, förutsatt att vi är 
lyhörda för dess signaler. Men kommunikationen mellan kropp och ätande-
mönster kan störas om våra ätandemönster är väldigt skiftande. Under 
sådana omständigheter ger inte kroppen någon vägledning om vad den 
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behöver för att må bra och vi har snarare att göra med en ”stum” kropp. Den 
(intensivt) tränande kroppens kommunikation kan å sin sida kräva extra 
uppmärksamhet och anpassade ätandemönster. Genom att lyssna på kroppen 
och äta ”någorlunda regelbundet”, ”rätt” eller ”sunt” kan vi uppnå kroppslig 
balans och välbefinnande i tillvaron. Men det finns också hot mot balansen 
av olika slag. Det behövs kunskap för att äta ”rätt”. Men olika levnads-
omständigheter skapar också olika förutsättningar för ”sunt” ätande. Att äta 
nyttigt är både dyrare och mer tidskrävande än att köpa billig snabbmat. 
Dessutom kan det vara svårt att skapa utrymme för att ätandet ska fungera 
som en välbehövlig återhämtningspaus i dagens samhälle, karaktäriserat av 
högt tempo och stress. 

Hälsomedvetenhet och smalhetsideal 
När informanterna talar om olika sätt att förhålla sig till mat och ätande, så 
använder de argument från olika arenor. Deltagarna i den här studien pekar 
också på hur medias fokus på mat och ätande sammanflätas med rådande 
samhällstrender så som hälso- och utseendefixeringen i vår kultur. Ibland 
uppfattas medias fokus som problemskapande i sig. Några informanter 
uttrycker också ett ointresse för mat och hälsofrågor, så som de framställs i 
media:    

om det står på löpsedeln att det handlar om att så ska du äta för att bli hundra 
år, då är det liksom *jag är inte så intresserad av det*, *jag brukar inte läsa 
det* (Sandra 20-årsåldern) 

Däremot ser Sandra ofta på matprogram på TV och i de programmen tar man 
sällan upp ”mat- och hälsaproblematiken”, tillägger hon. Staffan uttrycker 
också ointresse för kopplingen mellan mat och hälsa i pressen. Han säger att 
sådan rapportering väl mestadels är en ”kvällstidningsgrej”. Dessutom beto-
nar han, att som vegetarian av politiska skäl, är hans eget fokus på mat och 
ätande inte hälsoinriktat. Erik tycker att dagens hälsomedvetenhet är pro-
blematisk. Den starka inriktningen på att ”äta rätt” för att ”gå upp eller ner i 
vikt” och ”må bra på alla möjliga sätt” blir till en ”hetsfaktor” i samhället 
som är ”enormt förknippad med kroppsideal”. Han ställer sig också frågade 
till om ”fittnesshysterin” verkligen gör att vi mår bättre. Visserligen kan man 
få en ”stereotypt vackrare kropp” om man anstränger sig. Men detta handlar 
ju om ”yta och förpackning” och vad ska man med denna ”bländade vackra 
kropp” om man inte mår bra, argumenterar han. Han menar också att ”alla 
krav på vad man ska göra för att må bättre” kan göra att människor resigne-
rar. Det framstår som en oöverstiglig uppgift. De ”lösningar” som erbjuds 
borde istället vara mer ”realistiska” och ta hänsyn till att människor har 
andra åtaganden i sina liv, förutom att sträva efter kroppslig hälsa. Erik 
menar också, att detta sätt att se på mat och ätande som kopplat till det yttre, 
hänger samman med att vi idag är mer inriktade på ”oss själva och på indivi-



 157

den än på kollektivet”. Det innebär en övertro på individen, som kan leda till 
en slags isolation, när allt kretsar kring att försöka hålla idealvikten för att i 
den meningen vara en ”lyckad människa”:  

om man kan börja se sig omkring lite mer och börja umgås med andra männi-
skor, och se att andra människor faktiskt inte ser ut så. *heller*. om man bara 
förhåller sig till sig själv och idealbilden av människan, då lever man ju i en 
enormt märklig värld, som inte faktiskt finns. och då blir det mer och mer 
asocialt. (Erik 20-årsåldern)  

Citatet kan tolkas som att individen blir så fångad i sitt eget kroppsprojekt att 
hon blir ”blind” för världen utanför. I en sådan kultur är det också möjligt att 
sälja lösnummer genom att hänvisa till att ”så kommer du i baddräkten till 
sommaren”. Erik menar att vi i västvärlden fokuserar mer på de negativa 
hälsoaspekterna av att äta fel och hur det påverkar fysiken, än positiva 
aspekter så som att mat och ätande kan vara en upplevelse:  

det är ju mer fokus på hur illa det är med att äta vissa saker eller hur, eller hur 
dåligt det är med mat och såhär, än vad det är, än de positiva aspekterna, de 
sociala aspekterna, upplevelserna och så där, det fokuseras det inte så väldigt 
mycket på mer än i glättiga kokböcker, men det kanske borde upp på tapeten 
lite mer istället, så att man kan få ett naturligare förhållningssätt till mat och 
ätande. så att det inte behöver vara så här, det är så, det är så skuldtyngt 
tycker jag, att det, det är ju väldigt märkligt, för att jag menar, vi måste ju äta. 
det är ju, det är ju det som gör att vi ja *lever överhuvudtaget*. så att lägga 
liksom en, baka in såna, så många negativa aspekter i det, är ju, det är ju 
ganska förödande. vi måste äta flera gånger om dan. så då är det ju trevligare 
om det är naturligt och lustfyllt, och inte skamligt. (Erik 20-årsåldern)  

Av citatet framgår att Erik menar att mat och ätande ofta skuldbeläggs i 
media genom betoningen på negativa konsekvenser av att äta ”fel”. Undan-
taget är kokböcker, i vilka matens sociala betydelse och matupplevelsen är 
mer framträdande. Erik argumenterar för att fokuserande av negativa aspek-
ter leder till att det basala behovet av att äta problematiseras i vår kultur, när 
vi istället kunde förhålla oss till ätandet som något livgivande och gott. 
Utifrån uppfattning att ”allt går i cykler” tänker sig dock Erik att det efter-
hand kan uppstå en ”kollektiv trötthet” kring denna kroppsfokusering och att 
intresset kan förskjutas mer mot vad mat och ätande kan ge på ett psykolo-
giskt plan. Men det kan dröja innan en sådan förändring kommer till stånd, 
eftersom de generationer som växer upp just nu är ”fullmatade med” att se 
på mat och ätande som kopplat till det yttre, menar han. Karolina tar upp 
samspelet mellan medias fokus på olika dieter, mot bakgrund av att vi lever i 
en utseendefixerad tid. I dag är utseende och att synas i media samman-
kopplat på ett annat sätt än tidigare och unga människor vill ofta själva vara 
synliga i media, menar hon. Medias inflytande kan få betydelse för utveck-
landet av ätstörningar om till exempelvis barn bantar för att ”passa in”, säger 
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Karolina. Men utseendefixeringen gäller inte bara unga människor. Karolina 
har noterat att även om bantningstips inte är någon ny företeelse är många av 
dagens dieter knutna till näringslära på ett annat sätt än tidigare. Det tycks 
som att man idag mer ”vill titta på vad som händer i kroppen när man äter 
olika saker”. Men alla dieter som förespråkas är inte så ”vetenskapligt base-
rade” menar hon. En vän berättade för henne om en diet som går ut på att:  

då skulle man äta, jättemycket fett i två veckor, och sen skulle man plötsligt 
sluta och då skulle kroppen gå in i nån slags chock, och så skulle den tappa 
vikten av den där chocken av att fettet inte kom längre. (Karolina 40-
årsåldern)   

Att en sådan ”fettdiet” kan få genomslag förstår hon mot bakgrund av att det 
existerar ”mat- och bantningsmyter” som vi gärna tar till oss. ”Alla vill ju ha 
den snabba vägen till att se bättre ut”, säger hon. Frågan är också om tid-
ningars löpsedlar bidrar till att mat är ett samtalsämne på exempelvis tjej-
middagar, säger Karolina med skratt i rösten. Själv har hon erfarenhet av att 
sådana samtal kan handla om ”hur man ser ut, hur mycket man väger och på 
vilket sätt man ska banta”. Som jag förstår det ställer Karolina genom sitt 
resonemang frågan om vi alla, barn och vuxna (särskilt kvinnor?) är föremål 
för en mediesocialisation i den meningen att tidningarnas skrivande om till-
exempel nya dieter ökar intresset för och även pressen kring hur vi bör ser 
ut.  

Rebecka menar att det finns olika förväntningar på kvinnors och mäns 
ätande. Kvinnor tillåts inte att äta utan dåligt samvete, medan män förväntas 
ta den allra ”köttigaste och fetaste” huvudrätten på menyn. Dessutom för-
väntas kvinnor ha ett motsägelsefullt förhållande till ”det söta”; så som att se 
på det söta som ”lite förbjudet” och just därför särskilt lockande. Att så 
många tjejer idag är ”rädda för att äta för mycket och att njuta av mat”, för-
står hon mot bakgrund av tidens utseendefixering och att särskilt kvinnor ska 
”tänka på figuren”. Dessa idéer kan i vissa fall leda till att kvinnor utvecklar 
ett ganska ”patetiskt” förhållningssätt till mat och ätande, som kan ta sig 
uttryck i ett ”spel” mellan könen. Exempelvis, när en man och kvinna äter på 
restaurang förväntas hon i förstone vara mest intresserad av desserten, ”det 
farliga”, på menyn. Om man bryter mot denna norm och intresserar sig mer 
för huvudrätten kan man ses som ”okvinnlig”, säger Rebecka. På samma 
gång tror hon att fler pojkar kommer att få problem med utseendefixering 
och ätstörningar i framtiden. Även om Rebecka önskar att alla ”skulle ha ett 
sunt förhållande till mat och förstå syftet med varför vi äter” kan det leda till 
att ätstörningar uppmärksammas mer och att man agerar kraftfullare än tidi-
gare när det är män som drabbas. Rebeckas resonemang visar att hon i likhet 
med andra informanter utgår från att det finns ett skulbeläggande kring i 
synnerhet kvinnors ätande.  



 159

Sammanfattningsvis pekar informanterna på att vår kultur präglas av ett 
motsägelsefullt förhållande till mat och ätande. De uppfattar att ätandet 
skuldbeläggs och att detta särskilt gäller kvinnors ätande. Denna stereotypi-
sering av vad som ses som ”kvinnligt” respektive ”manligt” när det gäller 
ätandet är också normer som kan komma att förändras. Informanterna pekar 
på att vi i västvärlden är oerhört upptagna med vad vi kan uppnå i termer av 
fysisk hälsa genom att äta ”rätt”. Denna hälsomedvetenhet som är kopplad 
till en upptagenhet vid det yttre tycks föra med sig att ätandet blir en skuld-
belagt aktivitet som måste kontrolleras hårt. Hälsa blir lika med att vara 
smal. Media anknyter till och speglar sådana kulturella teman, genom sina 
ämnesval och nyhetsvinkling. Media kan också fungera socialiserade genom 
att vi hela tiden görs uppmärksamma på hur vi bör äta för att uppnå (kropps-
lig) hälsa och skönhet.  

6.2 En repertoar av olika ätandeidentiteter 
Den här studien visar att själva indelningen i olika kosthåll och ätande-
mönster väcker en rad frågor hos informanterna. Det tycks som, att när vi 
följer ett särskilt kosthåll gör vi ett ställningstagande (oavsett om det är vår 
avsikt eller inte). I den meningen kan ätandet ses som en form av positione-
ring. Och mellan de olika positionerna finns ”spänningar”. Dessa spänningar 
handlar om idéer om hur vi bör äta för att må bra, om hur gränsdragningar 
görs mellan olika kosthåll och hur man argumenterar för att välja ett visst 
kosthåll. Informanterna förhåller sig även på olika sätt gentemot hälsoimpe-
rativet, att vi bör äta sunt. De kan anamma hälsouppmaningen eller inta en 
mer kritisk position. Ytterligare positioneringar är att beskriva sitt eget 
ätande som att man äter på samma sätt som de flesta andra gör respektive 
skiljer ut sig genom sitt sätt att äta. På så vis framträder en repertoar av till-
gängliga identitetspositioner när det gäller mat och ätandet. Dessa identitets-
positioner kan ses som ”kulturella erbjudanden” som man kan sträva emot 
eller försöka undvika. Att positionera sig som vegetarian kan vara ett exem-
pel. Att vara vegetarian av etiska skäl kan vidare anammas som ett visst 
förhållningssätt till mat och ätande. Det framgår också att ätandet och val av 
kosthåll kan ses som ett ständigt pågående identitetsskapande, vilket är i 
linje med identitetsforskning som utgår från att vi inte en gång för alla upp-
når en viss identitet (Hall 1996). Det vill säga, individen måste hela tiden 
”arbeta på” att vidmakthålla sin identitet, vilket också betyder att identiteten 
kan förändras över tid.  

6.2.1 Etablerade och alternativa kosthåll 
Det tycks som att det alltid krävs en förklaring eller motivering till ätandet, 
både inför sig själv och i relation till omgivningen, när man går utanför eta-
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blerade identitetspositioner så som vegetarianen, veganen eller blandkosta-
ren. Exempelvis är man vegetarian förväntas man ange ett skäl till sitt val av 
kosthåll och vilken sorts vegetarian man är. 

Gränsdragningar mellan olika kosthåll 
Ett exempel på det senare är Rebecka som har valt att äta så lite kött som 
möjligt på grund av ”djurhanteringen och de orättvisor i världen” som kött-
produktionen bidrar till. Under tonåren avhöll hon sig periodvis från att äta 
kött då media ”basunerade ut de här hemska bilderna på gristransporter och 
sånt”. Att avstå från kött har gått bra i perioder och sedan har hon ”trillat dit” 
igen. Frågan är om hennes nuvarande ställningstagande att utesluta vissa 
köttslag ur kosten är ett ”definitivt beslut”, säger hon, vilket kan ses som ett 
exempel på att identiteten aldrig är given utan hela tiden måste upprätthållas. 
Rebecka definierar inte sig själv som vegetarian utan som en person som inte 
äter fläsk, nöt och kycklingkött. Detta ”påpekar hon ständigt vid diskussio-
ner” när människor ställer frågor om hennes ätande. Däremot gör hon ett 
undantag för lammkött, men gränsdragningen är inte helt oproblematiskt för 
henne: 

jag har ätit ganska mycket lamm sedan kanske två år tillbaka. lite drygt ja. då 
köpte vi ett lantställe, och så var det så hemskt mysigt att grilla. och då 
hittande vi kravlammfärs i butiken, på Vivo då, så då tyckte min kära sambo 
att ja men Krav går ju bra kanske. ja vi kan väl ta det nån gång typ. och sen så 
ligger det kvar, som att då har det blivit en, det har jag accepterat och tolere-
rat. och då har jag helt plötsligt ja, glömt bort, att det inte tillhör min egent-
liga kost, så att säga. till Anders stora glädje (skrattar) (Rebecka 30-årsåldern)  

I Rebeckas kost ingår också fiskkött och räkor:  

jag brukar skämtsamt säga så när folk hoppar på en på krogen, och de säger 
att ja, käkar du fisk liksom, då är du ju ingen riktig, då tänker du inte så långt. 
och det gör man ju inte riktigt. men då brukar jag säga det, att de skriker inte 
så högt när, när de avlivas. men det är ju inte så himla roligt sagt, så att det, 
jag vet inte varför jag tolererar att äta det. jag kan inte svara på det riktigt. 
(Rebecka 30-årsåldern)  

Däremot äter Rebecka inte jätteräkor, men det är kopplat till ”skövlingen av 
Mangroveträsken och vegetationspåverkan i tredje världen”, säger hon och 
konstaterar att hon inte är ”riktigt konsekvent” vad det gäller ätandet men att 
hon gör ”så gott hon kan och följer sitt eget samvete”. I intervjuutdraget 
väcks också frågan om hur man ska vara som ”riktig” eller ”sann” vegeta-
rian. Antropologen Anna Willetts (1997) fann i sin studie i London att både 
blandkostare och vegetarianer delade vissa idéer om vad det innebär att vara 
en ”sann” vegetarian. Skillnaden var dock att vegetarianerna eller veganerna 
ofta förde resonemang med sig själva om vilka kriterier skulle de uppfylla 
för att kunna betraktas som ”sanna” vegetarianer, så som att undvika djur-
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produkter överhuvudtaget. Blandkostarna pekade däremot gärna på sådant 
som de upplevde som motsägelsefullt beteende hos vegetarianer. En kvinna 
anmärkte till exempel på en vän som sade sig vara vegetarian ofta åt fisk 
(ibid.). Rebecka väljer dock att istället för att beskriva sig själv som vegeta-
rian, formulera sitt ätande som en personlig samvetsfråga. Den här studien 
visar också att på ett liknande sätt, som den alternativa identitetspositionen 
som innebär att minska på köttkonsumtionen, kan ifrågasättas och ställas 
emot epitetet att vara en ”riktigt” eller ”sann” vegetarian, kan det ifrågasättas 
om man inte uppfyller kriterierna för att vara en strikt vegan. Den sist-
nämnda positionen kräver ibland särskilda kunskaper om olika matvarors 
innehåll, eftersom det inte alltid tydligt framgår att matvaror kan innehålla 
substanser från djurriket (såsom äggvita, fiskgelatin och så vidare) och där-
igenom tycks kontrollen av veganen blir särskilt ”sträng”. Hannas ideal är att 
leva helt på vegetariska produkter, men hon säger att det är svårt att vara helt 
”clean” i vår värld, så som den ser ut idag. En förebild är en skådespelare 
som ”kämpar för djurens rättigheter”:   

man får göra andra skor åt honom för att han vill inte ha läderskor, om det går 
att undvika, och jag känner liksom att, jag känner sån samhörighet, förstår du, 
han går där i världen, han är som alla de andra, men han äter inte kött, och 
han äter inte mjölk och han äter inte, och förhoppningsvis som många vega-
ner så tänker han också på det ekologiska. (Hanna 30-årsåldern)  

Av intervjuutdraget framgår att identitetsskapande kan ske genom att man 
identifierar sig med en tänkt idégemenskap. Hanna tycker att skådespelaren 
är beundransvärd eftersom han är så ”strikt” och hon funderar över ”hur han 
klarar vardagen”. Även om inte Hanna lever upp till att vara en strikt vegan 
— hon har till exempel ett par läderskor — resonerar hon som så att det i 
alla fall är bättre att bry sig om sådana saker än att inte bry sig alls. I slutän-
den blir den ”totala karman bättre”, säger hon och skrattar. Detta liknar 
Rebeckas resonemang om att ”göra så gott man kan”. Det kan ses som, att 
istället för att betona vikten av att vara konsekvent och uppfylla kraven på att 
vara en ”sann” vegetarian eller en ”strikt” vegan, är det en god bit på vägen 
att vara engagerad i sitt ätande och näraliggande samhällsfrågor. Men konse-
kvenskravet kan också handla om frågan att göra anspråk på identitetsposi-
tioner, som man inte till fullo uppfyller. Hanna påpekar till exempel att det 
inte är förenligt, att dricka de flesta viner, med att vara strikt vegan:  

det är inte alla som vet det, men det finns ju fiskgelatin i vin, inte i alla viner, 
men de flesta, och är det nån som är riktigt insatt brukar de komma, ha ha 
dricker du vin säger de till mig, ja men jag äter fisk också säger jag då. 
(Hanna 30-årsåldern) 
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Jag frågar Staffan om det skulle vara svårare att vara vegan än vegetarian 
och hans svar kan också ses som att det i viss mån innebär ett särskilt åta-
gande att vara vegan:  

ja dessutom skulle det ju vara mer krångligt, och ja. ja, man, så lite lat kanske 
man är. också. att det är lättare att bara vara vegetarian, på nåt sätt. (M: jag 
tänkte på att det blir mer, det blir ännu mer vad ska man säga, begränsat att 
vara vegan) ja precis och man måste titta på varenda innehållsförteckning. 
(Staffan 30-årsåldern) 

Kristoffer som tidigare var vegetarian äter idag kyckling och fisk, men ute-
sluter rött kött ur kosten. Han kommer fortfarande ihåg från tiden innan han 
blev vegetarian att det var ett ”annat slags kött och en annan känsla”, vilket 
kan tolkas som att han känner en motvilja mot att äta rött kött. Han motiverar 
också sitt ätande på följande sätt: 

det kanske jag bara har konstruerat, men jag brukar säga, liksom försvara, 
förklara den lite skillnaden med att, det är däggdjur. kyckling och fisk är inte 
däggdjur. (M: just det) och skulle på något sätt också kunna tänka mig att, att, 
jag kan, kan tänka mig, jag har fiskat faktiskt en gång sen jag *slutade vara 
vegetarian* (M: skrattar) men jag skulle, liksom det är inte samma, jag skulle 
inte kunna döda en gris till exempel själv. (M: nej så du menar när man kan, 
ja just det, så lamm det är också) det har inte jag ätit, det har jag inte velat äta 
heller. men jag menar det är ingen, det är, det är nog mest konstruktioner. ja 
det känns rätt, det känns bra att äta kyckling, fast det är ju en, mina föräldrar 
äter inte kyckling, för att de tycker att det är så hemskt hur kycklingarna föds 
upp i fabriker och så där. så det är nog, egentligen inte så rationellt. (M: nån 
känsla) mm (Kristoffer, 40 årsåldern)  

Av intervjuutdraget tycks det som att Kristoffer menar att han ”behöver för-
klara eller försvara” hur han gör sin gränsdragning. Valet är nog inte är så 
”rationellt” och ”mest hans egna konstruktioner”, påpekar han. Detta kan 
tolkas som att han menar att han i hög grad förlitar sig på sin egen känsla 
(det känns bra att äta kyckling) och åsikter (man ska kunna döda det djur 
man äter). På så vis formulerar han sitt ätande som ett personligt ställnings-
tagande. Men i intervjumaterialet finns också alternativa tolkningar eller 
utmaningar till definitionen av vad som ska ingå i en vegetarisk kost. Enligt 
ett sådant synsätt bestämmer man själv, dock inom vissa ramar, vad som ska 
ingå i en vegetarisk kost. Staffan äter varken kött, fisk eller fågel, men både 
ägg och mjölkprodukter ingår i hans vegetariska kost. Staffan förklarar att 
även om man inte är vegetarian helt och hållet, kan det ”kännas fel” att äta 
en korv. Med vännerna kan man också diskutera ”var gränserna ska gå”, 
exempelvis om man ska äta fisk. Staffan menar att individen själv definierar 
vad som kan ingå i den vegetariska kosten:  
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(M: är det en del som tycker att det är okej, att man kan äta fisk) ja, jag tycker 
att folk sätter sina gränser, alla har sina egna gränser för vad, vad de äter, om 
man är vegetarian. att vissa inte äter ägg och, vissa äter fisk och vissa äter 
vilt. det finns ju, jag tycker inte att det finns någon exakt definition. (Staffan 
30-årsåldern)  

Jag frågar Staffan om gränsdragningen kan bli föremål för diskussioner:  

ja precis. eller mest om man själv tycker att det är okej tror jag. (M: ja, inte) 
jag tror att det ingen som dömer någon annan. (M: nej okej, nej) man kanske 
funderar själv över, ska jag äta den där laxen på midsommar. (M: ja just det, 
och så vill man diskutera med nån annan) ja, jag var med en kompis på mid-
sommar som hade svår sillabstinens. nej, men han lät bli, till exempel. 
(Staffan 30-årsåldern) 

Av Staffans resonemang framgår att han utgår från att det är upp till var och 
att avgöra, dock inom vissa ramar, vad som ska ingå i en vegetarisk kost. Att 
äta korv kan nog inte ses som en del i en vegetarisk kost, medan både fisk 
och viltkött kan vara en del i en sådan kost. Tillsammans med dem som delar 
strävan att äta vegetariskt kan man diskutera både tillkortakommanden och 
gränsdragningar. Det framgår att det vegetariska kosthållet kan ses som 
någonting man hela tiden försöker att upprätthålla. 

Så här långt har vi sett att informanterna både förhåller sig till etablerade 
definitioner av olika kosthåll, så som vegetarianen, och drar egna gränser 
och utarbetar egna ramar för ätandet i enlighet med egna (samvets-) över-
väganden. Det senare kan se som en markering av en identitetsposition. 
Medan vissa positioner så som den ”strikta” veganen framstår som mindre 
förhandlingsbara, framstår andra som mer förhandlingsbara. Som vegetarian 
kan du själv, i viss mån, bestämma vad som ska ingå i ditt kosthåll.   

Att ta ställning till olika kosthåll 
Informanterna skiljer mellan olika motiv till att vara vegetarian, så som 
etiska eller hälsomässiga. Staffan är vegetarian av politiska skäl och som han 
ser det är frågan vidare än att det är ”synd om djuren”. Köttätande är enligt 
hans förmenade kopplat till hela den ”kapitalistiska rovdriften”. Staffan 
betonar att han inte är vegetarian av hälsoskäl. Han tar avstånd från vår tids 
hälsosträvan, att hela tiden sträva efter bästa möjliga hälsa: 

men jag röker ju som sagt, det, jag är nog, jag tänker nog inte så mycket på 
vad jag stoppar i mig. av hälsoskäl liksom. så om, om det skulle vara farligt 
och, nej, jag skulle äta chips ändå. (Staffan 30-årsåldern) 

Men även om Staffan ”slarvar ganska mycket” med maten försöker han upp-
rätthålla ett minimum av det som ”kroppen trots allt behöver”. Ibland ”tar 
han sig i kragen och köper linser eller kikärtor” för proteinets skull. 
Kristoffer blev vegetarian i 20-årsåldern när han träffade en tjej som var 



 164

vegetarian. Han fortsatte att vara vegetarian i ungefär 20 år. Det som ledde 
Kristoffer var hans uppfattning att det är fel att döda djur för att få mat. 
Denna övertygelse kopplar han samman med att han varit ”andligt sökande” 
i hela sitt liv. Som sjuttonåring intresserade han sig för buddismen och ställ-
ningstagandet att inte döda djur går ”hand i handske” med att leva ett bud-
distiskt liv, säger han. För Kristoffer blir hans eget ställningstagande att vara 
vegetarian i viss mån lika med att ”avstå från att äta kött” för djuren skull. 
Hanna beskriver i likhet med andra informanter att hon pendlar mellan olika 
kosthåll. Hannas ätande har växlat mycket genom livet och hon har alltid 
tyckt att det varit ”gott med mat”. Under en resa till Asien ”åt hon allt”:  

vattenbuffelkött, och jag vet inte, jag åt säkert hund eller jag, en gång fick vi 
såna här stora guldfiskar i Indonesien, jag åt allt, jag provade till och med 
ögat. så det har aldrig varit jobbigt för mig att stoppa saker i munnen för mig 
och ätit, utan jag tycker att det har varit jättegott och prova på. (Hanna 30-
årsåldern) 

Hanna har också alltid haft en dragning åt den ”alternativa kosten”. Hon 
tycker det är ”spännande” med sådan mat och under en period prenumere-
rade hon på tidningen Hälsa och ”lagade bönor och sådant”. Under de 
senaste åren har hon mestadels ätit vegetariskt. Vegankosten mötte hon för 
första gången i ett kompisgäng. De skulle ”tillbringa en helg på landet” och 
vännerna hade med sig Dhal, en indisk linsgryta, som hon aldrig tidigare 
hade ätit. Hanna berättar gärna om sitt ätande, men hon vill inte bli kritiserad 
om hon ändrar ståndpunkt:  

börjar jag att äta kött igen eftersom jag har växlat mycket under livet, så vill 
jag aldrig att nån ska säga, jaha ja, du satt och talade om för mig minsann, så 
det har jag sagt till mina arbetskamrater till exempel, att ni får gärna veta, för 
de vill veta så mycket om mitt ätande, men håll det inte emot mig sen, för att 
nu berättar jag som jag tycker nu (M: och att det kan, det kan förändras, tän-
ker du, att det skulle kunna förändras?) mm (M: i framtiden?) o ja, det skulle 
kunna förändras åt båda hållen, både kött, att jag börjar äta kött igen, och att 
jag nu kanske, förr eller senare kan bli striktare vegan. alltså provar igen att 
vara striktare vegan. (Hanna 30-årsåldern) 

Att Hanna gärna äter veganmat och ekologisk mat med ett lågt GI-värde 
hänger både samman med hälsan och etiska motiv. Hannas resonemang kan 
också tolkas som att tillfredställandet av grundläggande behov ges stor vikt 
och att i någon mån ”ta ställning” vad det gäller det egna ätandet:  

att man inte hela tiden behöver hålla på och älta vem man är, och vad man 
gör, och vad man äter, hur man ser ut och allting, om jag vet att jag har det 
fixat, genom att jag har gett mig själv mat av god kvalitet, och att jag kom-
mer att göra det i kväll också, min kropp kommer att få det här, jag behöver 
inte vara orolig för det (Hanna 30-årsåldern) 
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Man kan säga att Hanna tydliggör att ätandet är ett behov som måste tillgo-
doses och att det inte är självklart hur det ska göras. Man kan ”vackla fram 
och tillbaka” mellan bättre och sämre sätt att äta och/eller försöka sträva mot 
ett mål. Hanna har reflekterat över att man kan se mat och ätande som ett 
tråkigt vardagsgöra, vilket hon menar att många gör, eller så kan man se det 
som ett projekt för framtiden:    

att man faktiskt varje dag kan, bygga upp sig själv, både så att säga karma-
mässigt alltså, positiv energi genom att äta ekologisk mat, nära råvarorna, 
producerat i Sverige om det går, eller åtminstone inte i länder som gör en 
massa konstiga grejer, och dels även för musklernas skull och sådant, att man 
kan bli starkare och friskare och må bättre, både psyke och fysiskt, alltså 
soma och psyke (Hanna 30-årsåldern)  

Så som Hanna formulerar det blir dagliga ätandemönster del av större sam-
manhang. Hur vi äter påverkar inte bara det egna välbefinnandet utan får till 
exempel återverkningar för naturen. Som helhet visar Hannas resonemang 
att ätandet kan ses som identitetsskapande på flera sätt. Ätandet formar 
kroppen och kan ge välbefinnande eller obalans. Det placerar också indivi-
den i ett större sammanhang där hon kan vara mer i samklang med naturen 
eller kan bidra till orättfärdiga förhållanden. Så som Hanna beskriver det är 
vegankosten både ett exempel på ”etisk” och ”hälsosam” mat. Informanterna 
berör också frågan om man har ”rätt” att uttala sig om hur någon annan bör 
äta. Att kritisera andras sätt att äta är ett uttryck för intolerans menar 
Kristoffer:  

sen så tycker jag att det som har kommit fram under 90-talet med militanta 
veganer och så, det är ju samma sak, för mig är det samma intolerans, när 
man ger sig på andras ätande som när folk gav sig på mitt ätande, om veganer 
ger sig på köttätare så tycker jag det är lika förkastligt som att, folk som var 
irriterade på mitt ätande. jag menar det är ju ett personligt val. (Kristoffer 40- 
årsåldern)  

Intervjuutdraget kan även förstås som att det finns ”spänningar” mellan olika 
identitetspositioner. Vad det gäller andras val, att äta kött eller inte, beskriver 
Staffan att han inte har någon rätt att tvinga på andra sitt sätt att äta — även 
om han förstås vore glad över en samhällsutveckling som innebar att fler 
valde att minska på köttkonsumtionen. Hanna upptäcker att hon är väldigt 
”sträng” mot sig själv och andra när det gäller ätandet: 

jag skulle vilja fortsätta att sträva efter att, jag kan äta mer vegant utan att 
vara så sträng mot mig själv. kanske strunta mer i vad andra tycker.  men sen 
märker jag att jag är väldigt sträng mot andras ätande också. inte man mot 
man när jag sitter och äter med nån, då bryr jag mig faktiskt inte speciellt 
mycket om vad de har på tallriken. det är inte så att jag tänker, där sitter nån 
och äter dött kött, så tänker jag aldrig, eller om de har ost på mackan, jaha, 
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men när jag tänker på fenomenen så här, då kan jag känna att jag blir så, 
nästan hatisk eller vad ska jag säga så här föraktfull eller, och det är ju inte 
förenligt med att vara positiv, och jag vet faktiskt inte alls hur jag ska, det är 
motstridiga känslor. (Hanna 30-årsåldern)  

Så som jag förstår det handlar Hannas ”stränghet” om att det är svårt att hela 
tiden upprätthålla vegankosten. Med skratt i rösten säger hon att det blivit så 
”puritant på nåt sätt”. Hon ”funderar på vad som finns i maten — det har 
blivit så viktigt på något sätt”, förtydligar hon. Så som Hanna beskriver kan 
en strävan efter att upprätthålla ett visst kosthåll övergå i en rigiditet som i 
sig ställer till problem. Hanna vill ju kunna ”njuta av mat”. Strängheten mot 
andra som inte äter som hon, uppfattar jag som en kritik mot det väster-
ländska samhällets matkonsumtion som både tär på naturen, djuren och 
bidrar till orättvisa förhållanden på en mer global nivå. Hanna poängterar att 
hon inte vill drivas av förakt för hur andra äter, utan av positiva förebilder, 
omsorg om sig själv och andra. Därav, kommer sig den upplevda motstridig-
heten.  

Sammanfattningsvis framgår att när informanterna talar om sina (eller 
andras) ställningstaganden avseende val av kosthåll hänvisar de till argument 
av djurrättsligt, politiskt, hälsomässigt eller andligt slag och lyfter också 
fram hur de ibland omprövar sina ställningstaganden och förändrar sitt 
ätande i linje med detta. Detta visar, menar jag, att ätandet som identitets-
skapande kan förstås som en ständigt pågående process, och att identiteten 
hela tiden behöver upprätthållas.  

6.2.2 Att äta som andra eller skilja ut sig  
Att äta som de flesta andra eller att skilja ut sig genom sitt ätande, kan som 
jag varit inne på tidigare, betraktas som intagande av olika positioner när det 
gäller kosthåll. När informanterna talar om att äta som de flesta andra kan 
detta innebära olika saker: att man ser sig själv som ingående i en ätande-
kultur och därmed påverkad av samhällsströmningar eller samhällsinforma-
tion om mat och ätande, eller att man tänker på sitt ätande som normalt i 
förhållande till sin generation eller familjesituation. Att äta som de flesta 
andra kan också uppnås genom att man någorlunda upprätthåller ett visst 
ätandemönster. Det som då kan bryta normaliteten är om man har en ätstör-
ning eller en sjukdom som allergi, till exempel. Man kan också skilja ut sig 
genom att följa ett kosthåll som majoriteten inte anammar, så som Michel 
Montignacs diet, att äta vegankost eller att man försöker att minska på kött-
konsumtionen. En identitetsposition som också särskiljer är att vara särskilt 
reflekterande kring hur man äter och olika ätandefrågor i samhället. Det kan 
innebära att man lägger ner mycket tid och omsorg på maten, vilket kan 
kontrasteras mot positionen att vara en ”spagetti- och ketchupätare” som 
nöjer sig med att maten mättar magen. Erik tror att hans eget ätande liknar 
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andras i och med att han delar en ätandekultur med andra i det svenska sam-
hället:  

det liknar säkert i stor utsträckning. det tror jag faktiskt för att man är, man är 
ju barn av sin tid på nåt sätt, och sin, tillhör en kultur och man vill, vi har 
samma, ungefär liknande referensramar och blir stimulerade av ungefär 
samma saker och, det är ju, det är liksom strömningar i samhället, inom all-
ting. så att där tror jag att, det är ganska likt egentligen (Erik 20-årsåldern) 

Även Daniel positionerar sig som tillhörande den stora majoriteten männi-
skor som gör liknande val vad det gäller mat och ätande:    

jag tror att det liknar ganska mycket, faktiskt. (M: på, på vilket sätt då, hur 
tror du att det liknar, sen om du tänker på?) jo men jag tror, men vi, jag är 
utsatt för samma information som de flesta andra, och exponeringen mat i 
affärer och på TV och jag tror jag gör, det är många som gör liknande val, 
faktiskt. så jag är nog ganska vanlig skulle jag tro. (Daniel 30-årsåldern) 

I Daniels beskrivning läggs betoningen på förhållandet att vi lever i ett kon-
sumtionssamhälle och att den moderna människan till stor del gör sina mat- 
och ätandeval utifrån de influenser hon får i matbutiker och via massmedia-
information. Att någorlunda följa ett visst måltidsmönster varje dag — fru-
kost, lunch, middag — och att vi också upprepar ett måltidsmönster som 
följer veckorytmen och som skiljer sig åt beroende på om det är vardag eller 
helg betraktas av informanterna som det normala. Lotten har lagt märke till 
att hon och hennes kompisar äter samma sorts mat och följer ungefär samma 
ätandemönster och det tror hon att de flesta andra gör också:  

jag har märkt med, när man är mycket med kompisar och sådär, så äter man 
ganska likt, och, om nån kompis kommer hem på en vardag så, eller när man 
kommer hem till nån annan så är det oftast ganska lik mat och sådär. (M: kan 
du ge några exempel alltså, vad kan, alltså ungefär hur du äter då, som du 
tänker att de flesta andra äter också?) ja men att det kanske är lite husmans-
kost i veckorna, och lite bättre mat på helgerna. bättre och bättre, men 
roligare mat i alla fall på helgerna, att man lägger ner lite mer tid då på 
maten. det tror jag. så har nog de flesta. (Lotten 20-årsåldern) 

Karolina tror att hennes ätande liknar de flesta andras och att hon i det avse-
endet är väldigt ”normal”: 

jag tror att alla äter mer eller mindre, alla som inte har nån form av ätstörning 
eller sjukdomsbild eller allergi så, så tror jag att de flesta människor äter 
ungefär likadant. man äter ett par måltider om dan, fördelar det lite olika över 
dan, man äter lite varierad kost över veckan. man unnar sig mer på helgen, 
om man är ledig. alltså en sån cykel menar jag, att det är mer, jag tror att jag 
är precis lika normal. (Karolina 40-årsåldern)  
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Det som betraktas som ”normalt” vad det gäller mat och ätande kan variera i 
olika åldrar, för män och kvinnor och med den familjesituation man har. I 
likhet med andra av studiens deltagare menar Karolina att ätandemönster kan 
skilja sig åt beroende på var någonstans i livet man befinner sig och att det 
kan finnas skillnader mellan stad och landsbygd. Själv är hon ”normal” i 
förhållande till sin livssituation, det vill säga sambo i 40-årsåldern i 
Storstockholm. Det är klart, säger hon, att hennes ätandemönster 
förmodligen skiljer sig från en småbarnsförälders och om hon varit singel 
hade hon inte heller ätit på samma sätt som hon gör idag:  

jag kan ju gladeligen bara äta en grönsakssoppa och en ostsmörgås till 
middag. alltså det skulle jag ju kunna göra. men det räcker ju inte för honom. 
så det gör ju att vi, då äter ju vi på ett annat sätt, då tänker ju jag på det, och 
då är det ju kanske nyponsoppa, och då ska det vara nån fruktsallad och 
någonting till efter, för att han måste ha mycket mera mat. och det gör ju att 
jag också äter, utefter de premisserna. (Karolina 40-årsåldern) 

Claes resonerar på samma sätt som Karolina. Han menar att hans ätande är 
”ganska normalt för män i hans ålder och situation” det vill säga att han äter 
så ”enkelt och så snabbt som möjligt bara”. ”Jag tror inte att det är så många 
som ids ställa sig och laga ordentlig mat och sånt på kvällen, som är lika 
gammal som mig”, säger han. Men hans sätt att äta skiljer sig nog ganska 
mycket från ”medelsvenssons”, vilket han kopplar samman med skillnader 
mellan yngre och äldre människor. De som har familj äter ju ofta ”ordentliga 
måltider och sånt med hela familjen”. Claes betonar att han inte är säker, 
men att han har en ”känsla” av att tjejer är lite mer ”noga” med maten och att 
de lagar mer mat än vad killar i hans ålder gör: 

men det har väl också och göra med att de är, de är mycket duktigare på att 
laga mat helt enkelt, så de kan ju snurra ihop någonting av, av någonting som 
finns hemma bara. som inte jag kan. (Claes 20-årsåldern) 

Sandra, som är en matintresserad person och lagar mycket mat, tror att hon i 
det avseendet skiljer sig från många av sina jämnåriga som också studerar 
och ”har lite tid”: 

jag ser här på skolan, det är många som bara till exempel kokar spagetti till 
lunch, det skulle jag aldrig tycka vara okej, för att jag tycker inte att det är 
gott, och kanske inte så jättenäringsriktigt heller. så att det är ganska många i 
min generation som, som struntar i mat och det gör inte jag. (Sandra 20-
årsåldern) 

Så som jag tolkar resonemanget säger det något om möjliga identitetsposi-
tioner som ung kvinna eller man när det gäller mat och ätande. Så som 
varande ung person och i synnerhet som man, förväntas man inte vara så 
intresserad av mat eller lägga ner så mycket tid på mat. Staffan är inte så 
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road av matlagning, men tillsammans med andra kan det vara roligt att laga 
mat. På helgen kan det vara ett sätt att umgås med vänner, men när det gäller 
sitt eget ätande är Staffan inte så noga:  

rätt ofta så händer det nog att jag bara går upp och tar en kopp kaffe och en 
cigarett på balkongen, och sen gör jag en massa annat. och sen kommer jag 
på efter flera timmar att man kanske borde äta frukost. och sen äter jag nån 
slags lunch och middag framåt eftermiddagen. för att ha någonting i magen 
när man ska gå ut. (Staffan 30-årsåldern) 

De veckor han har hand om barnen är det däremot ”mer ordentligt”. Det är 
middag klockan sex och han vill gärna att barnen ”äter den där portionen de 
får så att de blir mätta”. Erik brukar äta tre gånger om dagen, men hans ätan-
demönster kan också vara ”väldigt varierade” beroende på ”ekonomi och tid 
och sådana saker”. Ibland har han ”levt månader i sträck på gröt” för att han 
har ”lagt pengarna på annat”. Även om det blir ”trist” så fungerar det under 
ett tag för att det är självvalt. Under intensiva jobbperioder är maten ett mer 
”underordnat begrepp” för Erik. Den blir till ”bränsle” istället för ”upple-
velse”:  

det har oftast varit olika projekt jag håller på med, av olika slag. om man job-
bar för nån, om man håller på med någonting inför en utställning, eller man 
jobbar, ja vill genomföra någonting helt enkelt, som kanske tär för mycket på 
ens ekonomi. så har man då, har man då redan pantsatt allt man har, *så är 
det maten som är det sista, utposten* så att säga, och spara pengar på. men 
det är ju tråkigt. det är ju enormt tråkigt. så att, men annars så äter jag nog, 
eller försöker äta ganska, eller vill äta god mat. (Erik 20-årsåldern) 

Veckans indelning i vardag och helg är inte heller så viktig för Erik. Det går 
lika bra att ”bjuda hem folk på middag en onsdag, som att göra det en sön-
dag eller lördag”. Erik förklarar att hans ätandemönster styrs mycket mer av 
omständigheterna än av vilken veckodag det är. Hur ätandemönster ser ut för 
människor i allmänhet tror han är förknippat med ”hur de lever och vad de 
sysslar med”. Det är klart att om man ”har fasta tider och jobbar mellan nio 
till fem” blir helgen ”mer lös och ledig”. Men om man som Erik kan jobba 
”en månad i sträck för att sedan inte ha någonting att göra på två veckor” 
finns ingen ”typisk helg”.  

om jag råkar besöka min familj eller så, då blir det ju söndagsmiddagen, den 
finns ju fortfarande, liksom, som begrepp. för att då är ju folk lediga. och då 
blir det ju lite annorlunda. då blir det lite mer, lite festligare, lite mer omsorg 
och sådär. men för min egen del så finns nog inte det riktigt. (Erik 20-
årsåldern)    
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Så som Erik framställer det fyller maten olika funktioner under olika perio-
der. Den kan vara bränsle under en intensiv arbetsperiod och erbjuda en 
upplevelse om utrymme och förutsättningar finns.  

Informanterna ger exempel på hur deras ätande kan göra att de skiljer ut 
sig från de flesta, men även innebörden i ett kosthåll kan förändras över tid. 
Förr skiljde man i större grad ut sig från majoriteten sätt att äta om man var 
vegetarian. Idag är vegetariskt ätande både ”vanligare och mer accepterat”, 
påpekar Kristoffer, än under 1980-talet när han var vegetarian. Staffan utgår 
från att den rådande samhällsnormen är att äta kött och att han på så vis 
skiljer sig från hur majoriteten äter. Men i Staffans umgänge försöker de 
flesta undvika att äta kött och då liknar hans ätande de andras. Å andra sidan 
tror han också att det är ”mer självklart att vara vegetarian nu” än vad det var 
tidigare:  

jag tror att det är mer självklart att vara vegetarian nu, än vad det var, skulle 
jag tro. och jag tror, jag har en känsla av att det inte är så många som är det 
av hälsoskäl, utan att det är just etiska skäl. eller så beror det bara på att min 
umgängeskrets. (skrattar) det är svårt att säga. men jag har nog behållit 
samma inställning hela tiden. (Staffan 30-årsåldern)  

Som ”Montignacare” skiljer Kristoffer ut sig genom sitt ätande. Han har 
uteslutit flera matvaror från kosten som han tror ingår i många människors 
kost, så som socker, vitt bröd, rött kött, pommes frites och färdiglagad mat. 
Ganska nyligen har Kristoffer blivit medveten om att han alltid har haft vissa 
bestämda idéer om hur han ska äta: 

jag har ju alltid varit såhär, inte det men det, och sen ändrar jag mig så här att, 
nu är det som gäller. jag har inte sett det på det viset själv, men jag kan se att, 
jag är nog ganska, jag är egentligen ganska intresserad av mat som ämne. 
men jag har inte tänkt på det, det har inte slagit mig. att jag är så pass, har så 
*många* så att säga, regler eller många idéer kring vad jag ska äta, och inte 
äta. men det började, jag menar det börjande redan i sjutton årsåldern 
(Kristoffer syftar på att han hade en uppfattning om att det är fel att äta djur). 
(Kristoffer 40-årsåldern) 

I synnerhet i början när Kristoffer åt vegetariskt tror han att det fanns ett 
identitetssökande i hans kosthåll — han hade ingenting emot att vara ”lite 
rebellisk” genom att vara vegetarian — men idag följer han Montignacdieten 
för att det ökar hans välbefinnande:  

och det kanske jag kommer på om fem år att det var nån barnslig protest. fast 
samtidigt så har jag svårt och se det med just det här sättet som jag äter nu, 
som är rent, för att jag mår bra av det. jag skulle hellre äta Princesstårta. ja, ja 
det är så, varför är inte Princesstårta nyttigt? det är ju det godaste som finns. 
(Kristoffer 40-årsåldern)  
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Rebecka beskriver sig själv som en person som är väldigt road av mat och 
matlagning och därför lägger ner stor omsorg på vardagsmaten. Just i den 
bemärkelsen tror hon att hennes familj skiljer sig från dem som äter falukorv 
till vardags, mest ser till att maten mättar magen och inte har så stora krav 
utöver det. En skillnad är också att hon väljer bort så många köttprodukter 
som möjligt från den gemensamma måltiden:  

vi inte är så typisk falukorvstek- och en tomat, utan att, jag hoppas, ja jag tror 
och jag nästan vet att det är roligare mat som serveras här till vardags, än vad 
det är hos de flesta familjer, på sonens, eller på förskolan. det tror jag, fak-
tiskt. men, just för att det överensstämmer ganska väl med helgmaten liksom, 
så att jag tror det. (Rebecka 30-årsåldern)  

Hannas ätande väcker uppmärksamhet i det sociala livet genom att hennes 
veganmat skiljer ut sig från det som de flesta andra äter: 

jag gillar inte picknick. för jag tycker det, det är inte sån mat som jag vill ha. 
utan jag vill, det är ju okej om jag får med mig min egen lagade matlåda, men 
då, alltså det är typiskt mig, jaha vad har du med dig? då kommer nån med 
ciabattabröd med brie och parmaskinka och då sitter jag där med nån konstig 
röra som alla bara okej. men så där har det nog alltid varit, i många, många år 
för mig, eftersom jag i väldigt många år inte har ätit som andra. (Hanna 30-
årsåldern) 

Ellens ätande skiljer sig från många andras då hon äter mycket bönor och 
linser och att maten är ”ren”, samt att hon äter oftare och större portioner än 
många andra. Det tycks som att Ellens mat ”sticker ut” och i någon mening 
är otraditionell, både vad det gäller innehåll och måltidens sammansättning, 
och att maten därför väcker uppmärksamhet i det sociala livet:  

jag har ju förstått att jag äter kanske lite annorlunda ibland just för att jag får 
mycket kommentarer. men jag tror att det är renheten, att min mat ofta är 
väldigt färgglad och att den är separerad liksom, ren. och då, då ser ju folk 
liksom åhh vad äter du? och så de där bönerna och linserna som alltid ligger 
och skramlar nånstans. (Ellen 30-årsåldern)  

Informanterna beskriver att de äter som de flesta andra, exempelvis genom 
att de ingår i en vidare ätandekultur eller äter ”normalt” för sin generation 
och familjesituation. Man kan också skilja ut sig genom att följa en särskild 
diet eller lägga ner extra mycket omsorg på mat och ätande. Vidare framgår 
att med skiftade normer över tid och i olika sammanhang kan en identitets-
position som exempelvis vegetarianen få olika innebörder.  
 
Det här kapitlet visar att då informanterna talar om sitt ätande gör de en 
indelning i olika kosthåll, så som blandkostaren, vegetarianen, veganen, att 
följa en särskilt diet så som Michel Montignacs, att utesluta vissa sorters kött 
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ur kosten av ideologiska skäl eller att utesluta fisk, grönsaker och frukt på 
grund av allergi. De talar också om sitt ätande i termer av ätandemönster, det 
vill säga hur måltider sätt samman och hur regelbundet man äter under en 
dag och pekar på att man kan äta 1) sunt och nyttigt eller 2) osunt och onyt-
tigt. Oavsett vilket kosthåll informanterna följer är de överens om att vi bör 
äta varierat och att, om man utesluter kött, bör man ersätta det med exempel-
vis bönor och linser. När informanterna resonerar om hur vi bör äta använder 
de argument från olika områden så som näringslära, evolutionen, hur man 
alltid har gjort och egna omedelbara kroppsliga erfarenheter av vad kropp 
och psyke behöver. När de kommenterar tallriksmodellen framstår vissa 
kostråd som förlegade och argumentationen görs i termer av omodernt och 
modernt. Att minska på kolhydraterna och äta mycket grönt framstår som 
modernt, men några informanter uttrycker också skepsis huruvida den vege-
tariska tallriksmodellen är likvärdig med blandkostmodellen. När informan-
terna talar om sina egna kosthåll och ätandemönster är idén om den ”kom-
municerande” kroppen framträdande. Informanterna beskriver att kroppen, 
om vi lyssnar på den, ofta på ett väldigt påtagligt sätt talar om vad den ”vill 
ha”. Exempelvis, kroppen säger ifrån när den blivit allergisk emot fisk, 
kroppen blir ”glad” när den får ett glas mjölk (har saknat kalcium), kroppen 
säger till om vi ”glömmer” bort att äta och att äta osunt gör att vi ”tappar 
ork” och inte mår bra. Men om vi har ett väldigt skiftande ätandemönster 
kan vi ”störa” kommunikationen med kroppen som då ”tappar orienteringen” 
och blir ”stum”. Den kan inte längre ge några signaler om vad den behöver. 
När informanterna beskriver hur de ”känner sig i sina kroppar”, är strävan 
efter balans och välbefinnande i fokus, snarare än optimal hälsa. 

När de resonerar om sina kosthåll och ätandemönster identifierar de också 
en rad spänningar och dilemman, som kan kopplas till olika identitetsposi-
tioner. Dessa involverar hälsofrågor, mat och ätande som glädje och njut-
ning, värderingsfrågor knutna till synen på jordens livsmedelsförsörjning, 
djurens rättigheter, politiska frågor etcetera. Det visar sig att det ofta råder 
spänningar mellan identitetspositioner och att vissa positioner tycks svåra att 
förena med varandra. I sin syn på dessa ätandemönster går en skiljelinje 
mellan å ena sidan ett ”sunt” förhållningssätt till mat och ätande, det vill 
säga att gå en ”gyllene medelväg” och inte anknyta alltför hårt till hälsoim-
perativet eller smalhetsidealet och på så vis uppnå balans, och å andra sidan 
ett mer ”problematiskt” förhållningssätt till mat, där mat och ätande blir lika 
med att räkna kalorier och relateras till vår tids utseendefixering. Att ta 
avstånd från strävan att äta så nyttigt som möjligt är också ett förhållnings-
sätt, som möjligen kan ses som en protest mot det framträdande utrymmet 
som detta imperativ ges i vår ätandekultur.  

Informanterna resonerar också om sitt eget och andras kosthåll i termer av 
olika överväganden som kan vara av politiskt, djurrättsligt, andligt eller häl-
somässigt slag. Hit hör identitetspositioner så som den ”etiska vegetarianen” 
och att minska på köttkonsumtionen för att bidra till en rättvisare och miljö-
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vänligare värld. De berättar om hur de ibland omprövar sina överväganden 
och förändrar sitt ätande, vilket visar att ätandet som identitetsskapande kan 
förstås som en ständigt pågående process. Det vill säga, man befinner sig i 
ett ständigt ”blivande” och måste hela tiden upprätthålla sin identitet, men 
kan också välja att byta riktning. När informanterna beskriver att de äter 
”normalt” i förhållande till sin livssituation eller följer ett någorlunda regel-
bundet ätandemönster framstår ätandet som ganska spänningsfritt. Det finns 
dock omständigheter, så som stress och sjukdom, som kan ändra detta för-
hållande.  
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7. Vad visar måltidsbilderna?  

I detta kapitel kommer jag att gå närmare in på bildintervjuerna26 och deras 
bidrag till en fördjupad förståelse av informanternas syn på mat och ätande 
genom att seendet och sinnenas upplevelse kommer mer i fokus. När inter-
vjusamtalet utgår från måltidsbilder visar det sig att kategoriseringen av mat 
är central i informanternas läsning av bilden. När jag visar informanten bil-
der ur kokböcker är dessa lösryckta ur sitt sammanhang i den meningen att 
informanterna inte ser kokboken och receptet som hör till. Därför tycks det 
som om att seendet i första hand inriktas på att besvara frågan vad det är för 
slags måltid och/eller sorts mat som visas på bilderna, och att jämföra maten 
på bilderna med varandra. Ett sätt att kategorisera maten är helt enkelt att 
benämna vad det är man ser på bilden, så som ”en paj med grönsaker” (bild 
a). Ibland tycks det vara svårare att omedelbart se vad som visas på bilden, 
och då ägnar sig den intervjuade först en stund åt att bestämma vad det är 
som visas på bilden. Informanternas sätt att tala om bilderna som olika sor-
ters mat knuten till olika arenor i tid och rum, och att värdera maten, skiljer 
sig på så sätt inte från hur de talar om mat vid det första intervjutillfället.  

Vid bildintervjun tillkommer också ett reflekterade kring bilden i sig, dess 
estetik och budskap. Vad det gäller kategoriseringen i olika sorters mat, så 
visar analysen av intervjumaterialet att bildintervjuerna tillför studien resul-
tat genom att bekräfta vissa kategoriseringar (exempelvis husmanskost) eller 
tematiseringar (exempelvis hälsotemat) av mat/måltiden då ytterligare stoff 
tillförs kring dessa teman. Detta ger en ytterligare belysning genom att nya 
innebörder av ett tema belyses, så som en fördjupning av hur informanterna 
ser på vad som är onyttig eller nyttig mat. Vidare innebär bildintervjuerna 
fler konkretiseringar av olika sorters mat. Exempelvis kan det som betraktas 
som onyttig mat få sin tydliga gestaltning i bildens paj (bild a). De kastar 
också ljus över den kategorisering i olika sorters mat som genomförts på 
basis av första intervjuomgången. Vid bildintervjuerna gör några informanter 
en indelning i mat från olika tidsepoker, så som ”typisk åttiotalsmat” 
respektive mer nutida mat, vilket kan ses som en tematisering av modernt 
och omodernt. Detta gav mig ytterligare stöd för att snabbmat kan ses som 
nutida mat och som ett exempel på det moderna, som jag tog upp i kapitel 
fem. Som framgått av kapitel fem är temana modernt/omodernt, nyt-

                               
26 För enkelhetens skull väljer jag att fortsättningsvis kalla fotoeliciteringsintervjun för 
bildintervjun.   
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tigt/onyttig samt vardag/fest centrala när det gäller att kategorisera olika 
sorters mat. Dessa tre motsatsteman kommer i det följande att utvecklas 
baserat på material från bildintervjuerna. En skillnad är att när intervjusam-
talet tar sin utgångspunkt i måltidsbilder så blir informanternas sätt att tala 
om vanligt mat, modern mat och festlig mat mer konkret då maten talas om 
som just måltider. Exempelvis använder informanterna bildens sushi (bild i) 
både som en utgångspunkt för att diskutera det moderna och det vardagliga. 
Samma måltidsbild kan således användas som exempel på olika sorters mat. 
Ibland är bilden i sig, dess estetik och budskap, i fokus för informanternas 
intresse. En del informanter talar i detalj om bildernas färger, skärpa och 
fokus. De beskriver också hur de uppfattar att bildens utseende är relaterat 
till dess kokbokssyfte, så som att skapa en viss stämning, vara ”glassiga och 
vackra”, vilket de menar att de olika bilderna mer eller mindre uppfyller. 
Några av informanterna förhåller sig också till det som de uppfattar som 
”bildens budskap”, vilket säger något om hur man läser in ideal kring mat 
och ätande i måltidsbilder. Ett annat sätt att tala om bilden i sig är att sinnes-
upplevelsen hamnar i fokus. Det handlar om hur seendet kan kopplas sam-
man med andra sinnesupplevelser, så som känsel, hörsel och smak för att 
uttrycka en visuell upplevelse (se exempelvis Pink 2005). Exempelvis, ”hör” 
en informant hur det smäller i kakelbordet när han ställer ner flaskan, vilket 
skapar en ”kall” miljö, när han tittar på bilden av räkgrytan (bild g). När jag 
fortsättningsvis refererar till hur informanterna talar om bilden i sig är 
avsikten dock att med hjälp av dessa beskrivningar fördjupa informanternas 
syn på mat och ätande, snarare än att beskriva hur informanterna tolkar bil-
den i sig. 

7.1 Modernt och omodernt 
Detta avsnitt handlar om att vissa maträtter eller en sorts matlagning kan ses 
som modern respektive omodern, liksom om vem som kan tänkas äta sådan 
mat. Min ambition har dock inte varit att belysa informanternas syn på det 
allra senaste inom mat och matlagning. Kategoriseringen är istället ett resul-
tat av att jag upptäckte att detta var en indelningsgrund som informanterna 
använde sig av för att karaktärisera olika sorters mat, när de kommenterade 
bilder av mat. Jag har valt att diskutera mat från andra länder så som thai-
ländsk mat, indisk mat och så vidare samt ”ny” matlagning, så som 
”crossover cooking” under temat modern mat. Detta är mat som funnits i 
Sverige ganska länge, men den skiljer sig från den traditionella husmans-
koststraditionen och kan i den bemärkelsen betraktas som ”ny” mat. Exem-
pelvis, benämner informanterna sushi (bild i) som ett exempel på det 
moderna och trendiga. Hälsosamt och grönt är andra aspekter av det 
moderna och att äta ohälsosam, fet och söt mat betraktas som omodernt. 
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Men att ibland, i olika sociala sammanhang, vara delaktig i en svensk hus-
manskosttradition ses också som en del av det moderna livet. 

7.1.1 Att följa traditionen: den svenska husmanskosten 
Av materialet framgår att det som är karaktäristiskt för äldre mat är att den 
kan placeras inom ramen för en svensk husmanskosttradition. Ärtsoppan 
(bild f) är just ett sådant exempel. En särskild dag i veckan är tillägnad ärt-
soppan och vi äter den gärna tillsammans med särskilda tillbehör. Punsch 
och kvist av ört gör den till något mer än vardagsmat. Att äta ärtsoppa kan 
vara ”lite ceremoniellt” påpekar Rebecka:  

jag förknippar ärtsoppa absolut med pannkakor efteråt. det ska vara öl och 
hemskt gärna punsch till också. liksom då är det festmat för mig eller en väl-
digt trevlig middag i alla fall. sen dricker vi inte alltid punsch när vi har ärt-
soppa men pannkaka ska det vara till. (Rebecka 30-årsåldern) 

Så som informanterna beskriver det är det framförallt lunchrestaurangen som 
i vår tid håller vardagsärtsoppan vid liv. Anton menar att ärtsoppa på torsda-
gar är ett ”måste” för många lunchgäster:  

ärtsoppan, ja men du måste äta ärtsoppa, det är ju torsdag och det ju så gott. 
det är en maträtt som inte är lyxig, det är så här vardag, verkligen husmans-
kost. men det är ändå så att folk är som tokiga och nästan måste äta den för 
att det är tradition. (Anton, 40-årsåldern) 

Anton som inte tycker om ärtsoppa förundras över ärtsoppans popularitet 
och varför vissa maträtter ”fastnar” och blir en tradition. Sandra är inte så 
”jätteförtjust” i ärtsoppa, men äter ibland ärtsoppa ”i skolan i kafeterian på 
torsdagar”. Patrik som tycker att det är för mycket att äta ärtsoppa och pann-
kaka vid samma mål, konstaterar att lunchrestaurangen han brukar gå till har 
båda som stående torsdagsrätt. För Daniel säger kvisten på bilden att ärtsop-
pan är ”tillagad med omsorg” och troligen serveras på ett ”lite dyrare ställe”. 
Det är ingen ”bricklunch”, konstaterar han och jag kommenterar att han tän-
ker sig att man äter ärtsoppa just på restaurang:  

ja jag tänker det väl ingen som är hemma runt lunchtid och lagar ärtsoppa. det 
är lunchmat för mig. det kan ju vara en förrätt typ, men jag tycker, för mig är 
det lunch. och sen en pannkaka kanske också. (Daniel 30-årsåldern)  

Man kan tänka sig att när vi själva tar oss tid att laga soppan blir också själva 
ätandetillfället mer speciellt. Bodil har länge tänkt göra egen ärtsoppa, men 
kommer sig inte för:  

jag har tänkt att göra egen ärtsoppa väldigt länge men jag får aldrig tummen 
ur. jag har till och med ett paket ärtor som står hemma som jag väntar på, 
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men det har sått där väldigt länge. men det är väl så att man måste lägga dem 
i vattnet i blöt eller sådär. (Bodil 20-årsåldern)  

För Bodil är ärtsoppa både husmanskost, som hon ”tycker om” och snabb-
mat på samma gång. Snabbmat blir den när hon köper färdiglagad ärtsoppa 
på tub i affären. Hanna kommenterar att bilden ser ”konstig ut” men tar fasta 
på att bildens kvist talar om att man vill göra något extra med soppan. Bilden 
innehåller ett ”löfte eller förslag på hur man ska känna sig”, tycker Hanna 
som får en association till ”55-pluslivet”. För henne handlar bilden om att 
koppla samman njutning med matlagning. Den vill förmedla att du har 
”Provence eller Österlen mitt i vardagen” och att man kan laga maten för att 
skapa en särskild stämning:    

men det här en är en mansportion tycker jag. den är så stor, så jag får en 
association till, bjud din man på det och du kan också få en sinnlighet i din 
matlagning. han kommer inte att märka att du har lagt den där kvisten på, 
men du vet att du har, med din fina duk som du köpt. (Hanna 30-årsåldern) 

Med den ”fint stekta pannkakan i gjutjärnspanna” som ”kocken ställt fram på 
det rustika träbordet” vill man visa ”hur gott det kan vara med vår svenska 
husmanskost”, säger hon. Även om Hanna uttrycker viss ambivalens kring 
bilden genom att ”ifrågasätta” örtkryddan på soppan; ”kan den inte bara få 
vara i fred ärtsoppan” säger hon, så berättar hon också att hon tycker mycket 
om att laga husmanskost och att en ”vällagad ärtsoppa” är bland det godaste 
hon vet. Dessutom är hon på ”väg rakt i det här” som bilden vill förmedla 
”med rejäla träbord som det ska investeras i snart”, tillägger hon. Hannas 
beskrivning kan tolkas som att vi gärna återupplever gamla tiders långkok 
och att de ibland kan bli en del i det ”goda” livet. Kanske är det också något 
beständigt vi vill åt med rutiga dukar, gedigna träbord och gammal hus-
manskost? Vad det gäller bilden av ärtsoppan (bild f) påpekar flera av 
informanterna att det är en misslyckad matbild.27 Att soppan på bilden inte 
ser tilltalande ut uppfattas som förbryllande, vilket säger något om att mat 
bör se aptitlig ut, särskilt en måltidspresentation i en kokbok. Informanterna 
kommenterar både soppans färg och konsistens. Karolina som inte tycker om 
ärtsoppa blir om möjligt ännu mer avskräckt när hon får se bildens ärtsoppa. 
Anton säger: 

ärtorna är så inzoomade och färgen är rosa och ärtsoppa brukar vara så gul. 
en bild säger mer än tusen ord, men den här sa mig fel sak. (M: ingen bra bild 
alltså) nej jag tänker ju inte på ärtsoppa när jag ser den. (Anton 40-årsåldern) 

                               
27 Bilden är vald just med tanke på att fungera som en ”motbild” i materialet. För att visa att 
mat ibland kan se enkel och inte så aptitlig ut.  
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För Patrik är det svårt att relatera bilden av ärtsoppan till ett socialt samman-
hang eller en ätandesituation. Så som han ser det lyckas inte bilden förmedla 
att maten som visas är tänkt att ätas:  

varför ställer man en het stek-, plättpanna på bordet. och så ska man äta en 
tjock soppa först som ser iskall ut. det här ställer man upp för att visa ärtsop-
pan och för att visa pannkakan. det är inte alls tänkt för att äta. det har en 
ingen vardagsanknytning heller. och för min del är ju senap fruktansvärt vik-
tigt när det gäller ärtsoppa, väldigt mycket senap ska det vara. (Patrik 50-
årsåldern)  

Staffan har svårt att se att det är ”någon själ nedlagd” bakom ärtsoppan. Det 
är väl ”den lilla kryddkvisten som säger att det är kokbok”. ”Så skulle man 
inte göra själv”, menar han. Av materialet framgår att informanterna fram-
förallt förknippar husmanskosten med en äldre generation eller ”svunna 
tider”. Daniel får en känsla av att fisken (bild e) är hemlagad och att det är en 
”så kallad husman eller en svensk traditionell” sommarmiddag hos farfar 
eller pappa. För Sandra är både ärtsoppan och falukorven (bild b) exempel 
på ”gammal husmanskost, som man åt när man var liten” och som Sandra 
inte själv lagar. Karolina betecknar korven som ”husmanskost från lång tid 
tillbaka”. ”Det är någonting som farmor eller mormor skulle ha slängt ihop 
till lunch”, fortsätter hon. För Hanna är falukorven ett exempel på en 
”hederlig, gammaldags husman”, som hon förknippar med sin barndom. 
Anton definierar falukorven som ett exempel på ”klassisk husmanskost som 
de flesta inte gör”. För vem stuvar morrötter idag, säger han. Det är för 
många moment och dessutom är det svårt göra en ”schysst redning”. Många 
har inte kunskapen som krävs. När jag frågar Anton om det är någonting han 
saknar bland bilderna slår han ett slag just för husmanskosten. Visst är det 
bra att vi äter så mycket varierat, med alla ”influenser och kulturer och all-
ting”, men det är synd att vi ”glömmer bort vår eget”, så som ”vanlig kalops 
och pölsa” som är ”jättegott när man väl äter det”:  

hur många kokar eget rotmos och gör fläsklägg liksom. när åt du fläsklägg 
och rotmos senast (M: längesen) ja, precis. så man har fortfarande en bild av 
att någonstans, så var det ju rätt gott. Men det måste ju säkert vara fem, sex, 
sju år sedan som jag åt det senast. Det är ju inte heller någonting man gör. 
men borde göra. borde äta för att det är gott och så. så visst, mer klassisk 
husmanskost. och hur många gör kåldolmar. det är lättare att köpa Dafgårds 
frysta. men det är ju inte kåldolmar, jo det är det ju, men jag menar det är ju 
inte heller någonting man gör. det är procedurer, procedurer, procedurer 
innan man får färdiga kåldolmar. (Anton 40-årsåldern)  

Citatet ovan visar hur Anton kontrasterar hemlagad husmanskost mot den 
färdiglagade husmanskosten, som många av oss är hänvisade till idag. 
Snabbmatshusman är kanske ändå inte husman, tycks han säga. Lite mer 
festlig eller ”ståndsmässig” husmanskost är viltfilén (bild j). Sandra karaktä-
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riserar den som ”söndagsmat” som hennes pappa brukar göra och tillägger 
att ”svampsås och kött” är ”gott”:  

jag äter det ganska ofta, kanske en gång i månaden eller så. men jag lagar det 
inte själv, utan det är pappa som lagar. (M: som söndagsmiddag) ja så här 
traditionellt. (Sandra 20-årsåldern) 

När Anne ser bilden med viltfilén, rör sig samtalet omkring mat och tradi-
tion:  

oj, glasveranda, vad fint. hus med stor snickarglädje, mycket snickarglädje, 
lite Madickenkänsla. det här är sommar, söndagsmiddag med mormor kan-
ske. och det är traditionell mat, söndagsstek med gräddsås och potatis och 
lingon. men det är ändå inte, det är nog lite finare, förfinat ändå, för att det är 
står vinglas här också. så man kan tänka sig att det är, det skulle lika gärna 
kunna vara på en väldigt fin restaurang, med lite gammaldags inriktning. 
(Anne 30-årsåldern) 

Anne konstaterar att hon tänker sig att folk äter ”äkta söndagsstek” hemma 
hos sina föräldrar eller mor och farföräldrar. Det är typisk ”uppväxtmat”:  

tradition, men i nutid. men gärna med någon mormor eller morfar eller sådär 
som (M: medvarande, alltså som är med) ja precis, och att det kanske är deras 
gamla hem då som man besöker. jag tror att det är rabarberkompott till efter-
rätt. (Anne 30-årsåldern)  

Daniel kopplar samman viltfilén med en festlig situation som är ganska for-
mell. Han lägger märke till kristallglasen och tillägger att det är möjligt att 
det även kan vara en ”vanlig familjemiddag i vissa familjer”, men att det i så 
fall är en ”’äldre generation”. Karolina kategoriserar viltfilén som ”klassisk 
mat”. Det skulle kunna vara en ”finare bröllopsmiddag för fem år sedan”. Då 
skulle man ”ha valt något vilt, som jag tror att det är, och en svampsås”, 
fortsätter hon. Idag skulle dock samma måltid presenteras på ett annat sätt, 
menar Karolina. Exempelvis, skulle såsen vara för sig så att man själv kan 
välja mängden sås, vilket hon kopplar till vår tids hälsomedvetenhet. Hus-
manskosten förknippas ibland också med ett samhälle i vilket tempot var 
lugnare. Man (läs mamma) hade mer tid för matlagning. Att ha tid är positivt 
och någonting som informanterna tycks längta efter idag. De framhåller ofta 
hur stressen är en del av vårt nutida samhälle och hur det även påverkar vårt 
förhållningssätt till mat och ätande. Bodil är ”väldigt svag” för den här sor-
tens mat (viltfilén) och brukar ”beställa” stek med brunsås och potatis av sin 
mamma när hon kommer hem. För en tid sedan lagade hennes kompis som 
hon bor ihop med en sådan stek och då insåg hon att den inte var så svår att 
göra. Men Bodil tycker att det är ”lyxig” mat eftersom den behöver ganska 
lång tid i ugnen eller på spisen:  
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man har inte någon prioriterad tid för maten. som om man tänker på min 
mamma eller när jag var liten och mamma lagade mat, hon lagade ju mat 
varje dag, middag och sådär och det kan ju ta flera timmar, men då var det ju 
liksom inbokad tid på nåt sätt. men man har inte det nuförtiden känns det 
som, eller jag har verkligen inte det. jag vet inte om man får barn och sådär 
om man skulle prioritera annorlunda, men om man kollar på kompisar som 
har barn så verkar det ju inte som om man får mer tid direkt (skrattar). så jag 
vet inte riktigt, man ska hinna med så mycket, man ska vara så himla mycket 
nuförtiden och maten blir en lyx för att det tar tid. (Bodil 20-årsåldern) 

Bodil fortsätter resonemanget med att förväntningar på vad man ska göra 
idag är så mycket högre än förut. Om man har barn ska man ”skjutsa barnen 
till alla möjliga aktiviteter” och ha ett ”socialt liv utanför jobb och skola men 
samtidigt så ska det vara jättebra på jobb eller skola” och man ska ”hinna se 
snygg ut också”, lägger hon till och skrattar. Pressen ”utifrån och från en 
själv” om hur man ska leva och ”var man vill komma på den där stegen” gör 
kanske att man prioriterar bort ”basgrejer som mat”, vilket inte är bra för 
hälsan lägger hon till. Pressen på att vara ”lyckad” kopplas samman med 
stress och tidsbrist i vårt samhälle. Ett annat exempel på hur samhällsnormer 
påverkar oss är Hanna som mot slutet av intervjun reflekterar kring att mat 
och ätande tar så stort utrymme idag att det kan skapa en stress hos männi-
skor. Vi förväntas vara väldigt intresserade av mat. Av den anledningen, 
menar hon är bilden av korven och morötterna egentligen är ganska ”vettig”. 
Den är inte lika ”kravfylld” som en del av de andra bilderna och ser heller 
inte riktigt ut som en bild från en kokbok, anser hon. Den traditionella maten 
beskrivs med igenkänning av informanterna. Man vet vad man kan förvänta 
sig av den svenska husmanskosten. Bildens stek innehåller till exempel inga 
konstigheter eller överraskningar:   

klassiskt, man känner igen det. inga konstiga bönor (bild h), utan kött och 
potatis. (Staffan 30-årsåldern) 

sån här mat tycker jag väldigt sällan är vällagad när man får den. jag associe-
rar till många människor. potatisen har stått en stund och såsen om den är 
upplagd sådär. det är lite film på den. köttet har hunnit kallna lite. det är gott. 
jag skulle vara nöjd. jag ser två glas rött vin framför mig som man alltid får 
när man är på ett bröllop eller en middag sådär. det är helt okej. det är inte 
spännande. (Hanna 30-årsåldern) 

För några av informanterna symboliserar bilden av fisken (bild e) den själv-
fångade fisken, som de jämför med andra sorters halv- och helfabrikat som 
finns i affären. Anton åt till för några år sedan ofta fisk och tyckte väldigt 
mycket om det. Men sedan ”tyckte kroppen det var nog” och han började få 
”allergireaktioner” när han åt fisk. När han ser på bilden, är det ”lätt att före-
ställa sig” att man befinner sig ”på en skärgårdsö och själv har fiskat fisken”. 
Och inte är självfångad fisk ”var mans vardag”, kommenterar han. Han 
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kommer ihåg hur en släkting till honom brukade röka böckling; ”direkt från 
sjön och rensad inom loppet av en timme och så på röken”. Det är sådan 
otrolig skillnad mot att ”köpa en inplastad på Konsum i en påse”. Det finns 
ju barn som tror att fiskpinnar är fisk, säger han:  

oftast idag, ska jag äta fisk blir det det där frysta blocket. snabbmatskulturen 
har gjort saker och ting annorlunda. sommar och egenfiskat det gör det hela 
goare. ska jag säga som inte ätit det på sju år. (Anton 40-årsåldern) 

Att äta hel fisk innebär en del ”extrajobb” och viss oro som förälder, men är 
också bra för barnen:  

vi äter en del fisk med ben då och då, eftersom Anders fiskar. det är jättegott 
och jag tycker det är bra för barnen att se hur fisk faktiskt ser ut. man ser ju 
att det är en fisk med avsaknad av ett huvud så att barnen förstår vad de äter. 
så jag tycker inte att man ska vara rädd för att göra det då och då. men samti-
digt ser jag att min mat har kallnat innan jag överhuvudtaget får äta. 
(Rebecka 30-årsåldern) 

För Bodil som kommer från Göteborg representerar fisken “hemkänsla” eller 
“västkustkänsla”. Hon kommer att tänka på att man kan köpa fisk på salu-
hallen, ”stekt strömming på knäckemacka”, ”sommar och färskpotatis”. 
Kanske är fisk utomhusmat, säger Bodil, som kommer att tänka på somma-
rens fjällvandring:  

vi var uppe i fjällen, vi fjällvandrade, satt vid en sjö och, alltså verkligen 
fantastisk miljö. typ en sjö, uppe på en topp, fast det var ändå en dal där vi 
hade tälten som vi hade slagit upp och så fick han upp en fisk, det var bara en 
fisk han fick upp så att då delade vi på fyra. man fick bara en liten smakbit, 
men ändå, det var ju fantastiskt gott, sitta där ute bara i miljön liksom, ja det 
blir såna där positiva. (Bodil 20-årsåldern) 

Av Antons, Rebeckas och Bodils resonemang framgår att självfångad fisk 
till middag vanligtvis inte är en del av vardagen för storstadsmänniskan. Att 
nutidens barn behöver bli upplysta om hur en fisk egentligen ser ut kan ses 
som ett exempel på att vi ofta förlitar oss på den ”anonymiserade” maten i 
livsmedelsaffärernas hyllor. På så vis, menar jag, kan egenfiskad fisk bli en 
symbol för ”naturlig” mat. Det är mat som vi tar direkt från naturen och som 
inte har transformerats på något sätt. Och när självfångad fisk utgör en vild-
marksmåltid smälter natur- och matupplevelse samman.        

7.1.2 Några nyheter: från sjuttiotalet och framåt 
Med sjuttio- och åttiotal kommer en del “nya” maträtter som var moderna 
under en tid, men idag förknippas den här maten främst med en medelsål-
ders- och äldre generation. Sandra, som är i 20-årsåldern tycker att flera av 
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bilderna ser gamla ut och att maten inte ser så god ut. Det gäller pajen (bild 
a), pizzan (bild d) och räkorna (bild g). När jag kommenterar att pajbilden är 
från sjuttiotalet, säger Sandra att man kan se det på porslinet. För henne är 
räkorna ”typisk åttiotalsmat”, som hon inte äter idag. Sandra minns att hon åt 
”heta räkor i sås” när hon var liten. När Karolina lägger bilderna i olika 
högar daterar hon dem i olika tidsperioder. Hon tar sin början i 70- och 80-
talet och daterar ”pajen, korven, pizzan och räkorna” som hörande till denna 
period. Just pajen är ”typisk åttiotalsmat”, tycker Karolina: 

det här känns ju som en ganska gammalmodig bild, dels är det paj som inte är 
lika frekvent och populärt som det kanske var för fem, tio år sedan. och även 
upplägget trots att det är oliver och sådär känns lite som åttiotalet. Så idag 
kan jag säga att det här tilltalar inte min matlusta eller kreationslusta alls. 
men jag vet att det hade gjort det på åttiotalet. för då var det ju mycket 
pajstuket som gällde. för då var det ju nytt och spännande. (Karolina 40-
årsåldern)  

Även räkorna hör till ”åttiotalsmaten” tycker Karolina, men med en annan 
bildpresentation skulle det kunna vara mat som även ”går hem idag”. Tall-
riksmönstret är ”förlegat” och det vita brödet bör tas bort, eftersom ”det 
nästan inte är några människor som äter vitt bröd idag”. Istället för att se 
”detaljrikedomen i soppan” kunde man välja att visa en miljöbild, då det ofta 
är ”upplevelsen runt omkring man vill ha”. Det skulle kunna vara inför en 
middag, att man har dukat upp med soppterrinen och folk är på väg in i 
rummet eller kanske en saluhall där man säljer fisk. Möjligen säger 
Karolinas resonemang också något om matens betydelse i vår tid. Den ska 
både vara hälsosam och gärna förmedla en upplevelse — någonting utöver 
maten i sig.  Den här 70- och 80-tals maten tror Karolina äts av ”den äldre 
generationen på landet” och kanske av samma generation i storstadsområ-
dena, eftersom det är mat som man både är ”van vid och kan laga” och kor-
ven är ju dessutom ett exempel på ”billig” mat – medan pizzan troligen äts 
av 90-procent av den svenska befolkningen och särskilt frekvent på lands-
bygden. Karolina påpekar att både fisk och vilt är tidlösa, men att de kan 
också ses som exempel på bjudmat för festligare tillfällen under en ”mellan-
period” så som sent 80-tal och tidigt 90-tal. Men maten serveras säkert fort-
farande på ”lite finare kom hem till oss parmiddag eller vi fyller femtio eller 
bröllop”, men då inte bland den yngre generationen, säger hon. Vad det 
gäller efterrätter är marängsvissen (bild m) en typisk ”kvarleva från sjuttio-
talet”, som dock snart kan ”komma i ropet igen”: 

hade den presenterats idag så tror jag att man hade haft betydligt mindre 
grädde och chokladsås och mindre maränger. och kanske haft någon skivad 
jordgubb-, alltså haft någon färg, kanske hallon, kanske någonting rött så, 
citronmeliss och sådär, även om rätten i sig tror jag snart får en revival. det är 
ju så att sjuttiotalet är lite på modet och det är tag sen den var på menyn. men 
den går bort, socker och fett. (Karolina 40-årsåldern)    
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Resonemanget är i linje med Daniels som betecknar marängsvissen som 80-
talsmat som han enbart skulle äta av ”nostalgiskäl”, men gärna undviker på 
grund av sockermängden.  

Så här långt framgår att informanterna, oavsett egen ålder, karaktäriserar 
viss mat som husmanskost och som ”äldre” mat. Det är sådan mat som man 
åt i barndomen eller som den äldre generationen äter. Några informanter 
pekar även på, att för att vissa av de äldre maträtterna ska vara gångbara 
även idag, krävs att de moderniseras. En del av uppdateringen kan just vara 
att minska på fettet och sockret. Det är inte modernt med feta gräddsåser och 
gräddiga efterrätter. Av intresse är just hur maträtter placeras in på en tids-
axel decennium för decennium och på så sätt betecknas som omodern eller 
modern mat eller mat som är möjlig att ”modernisera” om den förändras 
eller presenteras på ett annorlunda sätt.     

7.1.3 Andra länders matkulturer  
Med det moderna avser jag det som informanterna ger uttryck för som själv-
klart i vår tid vad det gäller mat och ätande — det som ligger i tiden. Det 
nutida innefattar också det som gestaltas som mer modebetonat eller tren-
digt. I det följande kommer jag först att säga något om hur mat från andra 
kulturer kan ses som något självklart eller vardagligt, men också som något 
mer trendanknutet i vår svenska matkultur idag. Därefter belyses den nya 
matmedvetenheten som ofta går hand i hand i med en ökad hälsomedveten-
het. Det handlar både om att ta till sig det som anses vara nytt kring mat och 
ätande, men också om att bejaka hälsoimperativ och den njutning som mat 
och ätande kan ge oss. Flera av informanterna saknar bilder från andra län-
ders matkulturer som en del i bildurvalet. Jag tolkar det som att idag är thai-
ländskt, indiskt och så vidare en del i den svenska matkulturen och en del i 
det moderna: 

det är ganska mycket Europa, kontinentalt. jag saknar mer exotiska rätter. 
indiska, kinesiska, vietnam, thailand, jag vet inte. det skulle vara intressant, 
men sushin är ju med. men det är väl det, sushi är ju nästan pizza nu. det är ju 
nästan svenskt. (Daniel 30-årsåldern) 

Rebecka resonerar på liknande sätt och säger att ”med tanke på att du hade 
med sushi så kanske man hade väntat sig några andra typiska nationalrätter”. 
Bodil saknar också den internationella maten och pekar på att själva presen-
tationen är väldigt ”svensk” i och med att måltiden redan är färdigkompone-
rad. Allting ligger på tallriken. I andra kulturer kan det hända att man får 
dela tallrik med resten av dem som sitter vi bordet och det är man ju inte så 
”van vid”, säger Bodil:   
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men jag tycker att det känns spännande och kul att äta på det sättet, typ som 
jag förväntar mig lite med det libanesiska (Bodil ska äta på libanesisk restau-
rang med sin familj under helgen), att alla får vara med och bestämma, alla 
bestämmer nåt var och så får man in en massa olika och så kan man jämföra 
om man tyckte det var gott. Det blir en liksom en mer social grej för att man 
har mycket gemensamt, nästan lite så här samarbets-, man får tycka och vara 
med och bestämma och man är en del av någonting kanske. (Bodil 20-årsål-
dern) 

Det som Bodil beskriver är ett mer kollektivt ätande, som vi är på väg att 
bekanta oss med via inflödet från andra matkulturer. Just att måltiden erbju-
der ”något utöver” själva ätandet, så som en upplevelse eller är ett ”lärande” 
tycks ses som en del av det moderna och nya. Informanternas förhållnings-
sätt till sushi kan ses som ett exempel på just detta.       

Sushi: en ny tradition 
Informanterna beskriver att sushi (bild j) är ett exempel på modern, trendig 
mat som även blivit något försvenskat och vardagligt. Sandra betecknar 
sushi som en vanlig lunchrätt. Det är ”jättemånga” på skolan äter sushi till 
lunch, säger hon. Själv kan inte Sandra äta sushi på grund av sin allergi, men 
tycker det verkar spännande:    

ja sushi äter jag inte heller, men jag är väldigt fascinerad och jag tycker det 
ser väldigt gott ut. så jag brukar alltid glo när folk äter det, jättemycket. Men 
det ju för att jag inte äter rå fisk eller skaldjur. (M: för att du inte tål det) ja, 
men annars tycker jag att det ser väldigt härligt och gott ut. jag skulle vilja äta 
det. (Sandra 20-årsåldern) 

Rebecka tycker att sushi både är gott och näringsrikt och under en period 
hade hon och hennes sambo det som ”stående fredagsrätt”. Men för att lära 
sig att tycka om sushi behöver man ”upprepa rätten många gånger” precis 
som surströmming, säger hon. På samma sätt som med ärtsoppan är det 
också ”lite ceremoniellt” att äta sushi:  

man köper kitet, man köper wasabin och ingefäran, sake och vad man nu vill 
ha till. det är lite mysfaktor att ha många små skålar. och så brukar de bli 
ännu mer vackra när man gör de hemma med precis färska saker. det är väl-
digt fin färg. det är som ett konstverk faktiskt när man lägger upp olika typer 
av bitar. det tillfredställer mer det visuella tror jag. det lite konstnärliga hos 
en. (Rebecka 30-årsåldern)   

Bodil tilltalas av att sushi är en maträtt man kan ”ta med händerna och äta 
och doppa i någon sås”. Fast egentligen ”får” man väl inte det, sushi ska väl 
ätas med pinnar, lägger hon till. Men själv gillar hon inte sushi. Är det verk-
ligen så ”nyttigt” som folk påstår? Folk har sagt till henne att om hon prövar 
att äta sushi tre gånger så är hon fast, men hon tycker att det är ”onödigt” att 
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försöka. ”Tycker man inte om någonting så tycker man inte om någonting”, 
säger hon. Jag ber henne berätta mer om hur hon menar att man idag ”för-
väntas” tycka om sushi:    

det är nog en sån innegrej också tror jag. det har blivit så himla populärt. alla 
tycker om sushi. alltså det är lite ballt och äta det på nåt sätt. ja men det är 
modernt. och de flesta gillar det väl, det tror jag. det är ju inte många som 
säger att det inte tycker om det i alla fall. men som sagt det kan ju se gott ut 
när folk äter det. men jag tycker inte att det luktar gott. och jag tycker inte att 
det smakar gott heller. så då blir det väl mer som modemat. (Bodil 20-
årsåldern) 

Hanna menar att idag vill alla vara unika. Och när mat används som en 
trendmarkör behöver det inte betyda att den mer djupliggande kunskapen om 
hur man lagar mat och vad som är ”bra” mat finns där. Istället lagar och äter 
man viss mat ”för att det ska vara så”:  

nej maten har förlorat kontakten med, precis som med inredning, att alla ska 
ha ett unikt hem, alla ska ha ett unikt liv, alla ska vara unika, man ska vara 
unik med den där lilla sushin. (Hanna 30-årsåldern) 

Anton säger att visserligen är det ”många miljoner japaner som tycker att 
sushi är jättegott”, men själv har inte prövat att äta det. Han tycker det är 
ganska förunderligt att människor ”nästan blir lyriska” när de talar om sushi. 
”Matrulltårta”, vad är det är yvas över:   

det är en sån där, vad ska man kalla det för, masshypnos. det kommer en sån 
här wowgrej med en maträtt, åhh sushi det är så gott och då sätter sig folk in i 
det. och så ska de springa och äta det jätteofta och tycka att det är så gott, 
även om de kanske egentligen inte tycker det. och liksom bara hänger på en 
trend. (Anton 40 årsåldern) 

Men till skillnad från vissa kortvarigare trender har sushi verkligen kommit 
för att stanna. Idag finns hur många sushirestauranger som helst. Fascine-
rande är att vi gjort det till ”något eget”, menar Anton:  

man tar vissa grejer ur en kultur och gör det så väldigt eget. sushi har blivit 
vårt på nåt sätt. många bra sushikockar är faktiskt svenskar, vilket är konstigt 
då egentligen. (Anton 40-årsåldern) 

Staffan är inne på samma tankespår när han reflekterar över att bilden av 
sushin inte anspelar på Asien. ”Sojadroppen, ätpinnar, wasabi och ingefära” 
saknas. Men kanske det ska vara den ”svenska” sushin, säger han och jag 
säger att kokboken faktiskt just heter ”Sushi på svenska”.  
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Daniel går ett steg längre än de andra när han menar att sushin nästan 
förlorat sin laddning som exotiskt mat:  

det är ju som spagetti och köttfärssås. det är ju svensk mat nu. det är den 
vanligaste maten i Sverige. (Daniel 30-årsåldern) 

Karolina som tycker mycket om sushi reflekterar över hur ”lättillgängligt” 
det blivit med sushi idag. Om än ganska dyr som lunchmat kan man till och 
med köpa sushi på ICA som snabbmat: 

folk är väl också medvetna om att det är nyttigt. för det började väl kanske 
som en kul grej att folk vågade äta den här råa fisken, för nu är det ju inte 
exklusiviteten eller modet som krävs, för sushi har ju blivit vardagsmat och 
inte en lyxmat då. i alla fall i stor-, jag kan ju bara tala för storstadsområdena. 
jag tror inte att det är så utanför storstadsområdena. inte som vardagsmat 
(Karolina 40 årsåldern) 

I stan äter även den äldre generationen sushi, tror Karolina. Dessutom tror 
hon att många idag gör sin egen sushi.   

Sammanfattningsvis menar jag, att oavsett om sushi uppfattas som var-
dagligt eller inte, så tycks informanterna se den som en del i det i moderna 
livet. Av materialet framgår att även om sushi fortfarande tycks ha kvar 
något av sin laddning som trend- eller typisk storstadsmat, så beskrivs här en 
”försvenskning” av utifrån kommande mat. 

7.1.4 Den nya medvetenheten 
Av materialet framgår att det är möjligt att idag tala om ett ökat intresse eller 
ökad medvetenhet om mat och ätande, som ofta går hand i hand med hälso-
tänkandet. Inte sällan uppmärksammar informanterna att det nya är lika med 
det hälsosamma. För att ge ett exempel skulle man kunna säga att sushi är 
lika med modern smalmat och något mer. Vi lär oss något nytt genom att äta 
sushi. Men även den traditionella maten kan moderniseras. Här talar om 
Karolina om viltfilén (bild j):  

men om man tänker att det är samma mat så skulle den inte presenteras, man 
skulle aldrig lägga såsen i botten, du skulle inte ha den på tallriken. just också 
av hälsomedvetenhet, folk vill kunna välja mängden sås. och sen skulle inte 
tillbehören vara, det skulle vara någon mer grönsak också idag. brysselkål då 
kanske, för att det är vilt, någon endivsallad eller någonting. någonting annat 
i alla fall. det skulle inte vara bara vara sås och potatis och så liksom bär då, 
gelé och bär. utan troligtvis skulle man ha några andra roliga tillbehör, lägga 
upp det lite snyggare. Jag tror inte ens man skulle ha potatis på tallriken, man 
skulle ha kött med lite tillbehör och så skulle sås och potatis vara för sig. så 
folk får välja, för potatis är ju inte heller nyttigt. (Karolina 40-årsåldern) 
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Karolina utgår från att vilt är ”helt okej” idag, men att många väljer att äta 
”lättare” rätter och inte så ”tunga” såser. Valet av ingredienser kan också 
vara en del i det nya, påpekar Karolina. Pizzan kan uppdateras med hjälp av 
”lite roligare grejer” så som ”parmaskinka, mozarella och rucola”. En för-
ändring mot tidigare är också att mat och ätande fått en mer central betydelse 
i människors liv, säger Karolina. Detta kopplar hon samman med kokboks-
utbudet, mattipps i dagspressen och TV-kockar som Mat Tina, Jamie Oliver 
och Nigella:   

i och med den här ökande informationen, om vi ska kalla det för det, så inser 
ju folk själv att man kan och att det hör till. det är ett mode i att man ska göra 
det, det har ju blivit ett mode i att laga egen mat, trendriktig mat och nya 
recept och svårare matlagning. det är ju också det senaste, att gemene man 
gör det, ett tag var ju de här tipsen på TV. jag vet att min förra sambo var så 
irriterad på det. han sa vilken byggjobbare vill komma hem och äta det här en 
torsdag. (Karolina 40-årsåldern) 

Karolina argumenterar för att mat och ätande alltid varit viktigt, men att det 
idag är mer fokus på ”hur man lagar och presenterar maten”. Att inte ägna 
sig åt detta, menar hon, är för många (men inte alla) till och med lite skam-
fullt idag. Det är dock inte alla som har samma förutsättningar att leva upp 
till kraven. Är man ensamstående med barn är det svårt att hinna med, men 
Karolina tror ändå att de ”känner kraven och att de borde hinna”:  

jag tror att alla någonstans känner att de borde laga bättre grönsaker och pre-
sentera maten på ett roligare sätt för att barnen ska äta det, för det gör ju alla 
andra, för jag ser ju det i tidningen eller på TV. fast det kanske egentligen 
inte är någon som hinner göra det. fast det presenteras ju så att man ska. det 
är min uppfattning. (Karolina 40-årsåldern) 

Anne talar om att mat är ”viktigare” på ett annat sätt än tidigare och jämför 
med uppväxten i Jämtland. Några skillnader är att man idag använder mer 
grönsaker än tidigare, de utländska inslagen är fler, variationen både ”större 
och viktigare” och kunskap om mat och matlagning på olika sätt är mer 
”statusfyllt” än tidigare:  

om det beror på matlagningen i TV eller media, och explosionen där, vet jag 
inte, men det känns som att vara kock och kunna matlagning, och kunna, det 
är upphöjt till någonting mer, alltså vetenskap inom citationstecken. det 
känns som att folk är mer medvetna nu om att det är fint att kunna laga mat. 
att det inte är ett gammalt hederligt husmorsgöra, utan idag så är det, det är 
någonting mer än så, det visar tror jag lite grann på att man är lite förfinad, 
kanske att man har, att man kan kombinera mat och vin då tror jag att då sig-
nalerar man, att man, ja lite så här förfining och lite, jag vet inte om man sig-
nalerar pengar, det kanske man inte gör, men förfining, ja förfining är nog det 
ord jag söker tror jag. civilisation och det är inte det här sibylla korvmojj, och 
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det är inte gammal fläsk och potatis, för ska man äta fläsk och potatis då får 
man piffa till det lite. (Anne 30-årsåldern)  

Att den ”nya medvetenheten” kan vara kravfylld pekar också Hanna på när 
hon kommenterar bilden av oxfilésalladen (bild c), som hon karaktäriserar 
som ”GI-mat”. Hon säger att idag förväntas människor själva kunna ta hand 
om sin hälsa och vikt, eftersom det finns det mycket ”bra” mat att äta, så 
som GI-mat. Ändå klarar inte alla detta och hälsouppmaningen kan upplevas 
som ganska kravfylld:  

den här köttsalladen här, den är så extremt fylld av krav, det är en väldigt 
snålt tilltagen portion. allt på den här bilden talar om att du får bara här, inget 
mer, du ska vara nöjd med det här, för att det är så mysigt med den där kru-
kan och allt det andra. (Hanna 30-årsåldern) 

Hanna jämför med de föregående bilderna av pajen (bild a) och falukorven 
(bild b) och säger, att om de skulle ”visa matportioner som ska få oss att 
orka med som medborgare, som ska leva livet eller stå ut med att gå till job-
bet” vill den här bilden visa att mat är ”mer än bara näring”. Mat kan vara 
”sinnlig” också. Det ser ”härligt aggressionshämmat ut med någon ljusblå 
kruka i bakgrunden”, säger Hanna ironiskt. Hon tillägger att hon kanske har 
en ”längtan att köpa det där” som bilden vill förmedla, men inte tilltalas av 
maten; lite sallad och några färska örter ovanpå. Ett förslag är att man kan se 
Hannas resonemang som ett uttryck för att dagens i dagens matmedvetenhet 
förespråkar en slags ”begränsad” sinnlighet. Den tillåter dig att njuta av mat 
om du på samma gång bejakar smalhetsidealet och uppskattar den ”idyl-
liska” tillvaro som förmedlas i bilden. På samma gång antyder Hanna att det 
är en idyll som kan krackelera.  

Den moderna måltiden: matglädje, hälsa och upplevelse 
Det framgår att flera informanter låter bilden av oxfilésalladen just symboli-
sera vår tids mat- och ätandeideal. Det framstår som en modern rätt som 
tillfredställer både nyttighetstänkande och matglädje. Flera av informanterna 
påpekar också att de kan tänka sig att laga, eller brukar laga, den här sortens 
mat. Bilden förmedlar också möjligheten till en upplevelse utöver själva 
maten:     

nu känns det ju mer som det här är nutid. såhär är det mer som folk eftersträ-
var idag. dels om man säger upplägget, att när man serverar det och presente-
rar mat så gör man mer miljöbilder än tidigare när man kanske bara presente-
rade själva maten. men det här är också en sallad med ett snyggare upplägg, 
man ser att det är en mer arrangerad bild (Karolina jämför med den förra 
falukorvstallriken). och sen här har vi lite nya salladssorter, rucola, det är 
rosmarin, det är coctailtomater, rödlöken är hyfsat ny i matlagningen. 
(Karolina 40-årsåldern) 
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Den blå krukan har man tagit med för att den ger en ”sådan härlig sommar-
känsla” eller så kommer man att tänka på Greklandssemestern till exempel, 
säger Karolina. Det är sådan mat som Karolina själv väljer att äta; med 
”mycket grönsaker och små bitar av kött”. Det är viktigt att köttbitarna är 
små, förklarar hon. Anne karaktäriserar oxfilésalladen så som mat som är lite 
”kvinnligare” på grund av grönsakerna och fräschören. Det finns inget ”tungt 
och stabbigt” över måltiden. Anton tycker att salladen ser ”piffigt och som-
rigt ut”. Det är ”rätt så avancerat också” med ”många ingredienser och att stå 
och strimla de där köttbitarna så där fint”. Men ”det är väl det som krävs för 
att det ska bli bra”, tillägger Anton:  

jo men det här är nog en bra smakkombination. varierande smaker. det tror 
jag. det är nog roligt. det är sånt man vill eftersträva. i alla fall jag, att saker 
och ting smakar flera saker. det tycker jag är roligt och det tror jag alla gör. 
både kött och grönt och kantareller och lök, det blir väldigt många sådana här 
wosh, wosh, slalomsmak liksom, om man kan kalla det så. om man kommer 
på olika smaker, samtidigt. att inte saker och ting smakar så enkelspårigt. 
(Anton 40-årsåldern) 

Patrik tycker att bilden av oxfilésalladen är en ”härlig sommarbild”:  

ute i en berså då, sommar. bildmässigt bra och tilltalande och ser lite gott ut. 
det här är sånt som frestar, vilket inte de två första bilderna gjorde det allra 
minsta (Patrik syftar på bilden av paj och falukorv). för den här har också, det 
är inte bara maten, för det finns en omgivning här som är tilltalande. och det 
är också väldigt viktigt i matbilder, att det som inte syns i bild finns med ändå 
för att det finns fångat i bilden. och det som finns utanför. fantasin stimuleras 
av den här bilden (Patrik 50-årsåldern) 

Den här maträtten skulle Patrik själv kunna tänka sig att göra. I likhet med 
Patrik associerar Bodil bilden med att maten äts utomhus:  

det gör väldigt mycket med det runtom omkring. det blir mycket godare av 
det, att det är utomhus på något sätt. eller man får föreställningen att man 
sitter utomhus och äter. (M: precis, så det är inte bara maten som är viktig då) 
nej utan själva upplevelsen. och kan man då sitta utomhus är det ju fantas-
tiskt. om det är väder till att göra det, man är ju inte så bortskämd med att 
kunna sitta ute. (Bodil 20-årsåldern) 

För Sandra är det också “typisk sommar- och picnicmat” som hon själv bru-
kar laga med “sallad och grönsaker och kött eller fisk”. I slutet av intervjun 
för hon samman de ”somriga” salladerna i en hög.  Det är ”bönröran, kött-
salladen och rödbetsgrejsmojsen”. Det är ganska ”moderna rätter” till skill-
nad från till exempel ”räkgrytan och viltfilén”, säger hon. Daniel föreställer 
sig att han äter salladen hos ”sin farmor i trädgården, på sommaren, tidigt på 
kvällen”. Det är ”skittrevligt”, säger han. Han skulle lika gärna kunna ”laga 
en sådan här middag själv”, men eftersom det är ”utomhusmiljö” och han 
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inte har någon trädgård tänker han att det är hos någon annan. Rebecka jäm-
för med tidigare bilder och konstaterar att ”det här liknar ju mer min form av 
livsnjutning” med ett ”glas vin” och så är det ”nog kantareller”. ”Bättre kan 
det ju knappats bli”, säger hon. Däremot skulle hon utesluta köttet och tycker 
att ”portionen ser för liten ut för att hon skulle kunna bli mätt”. Hon tycker 
att bilden passar bra både i en mattidning och en heminredningstidning och 
att den förmedlar ”en positiv och mysig stämning”. Staffan konstaterar att 
det är ”roligare råvaror och ett glas vin” som visas på den här bilden. Han 
säger att ”här är det någon som har lagt ner mer energi och kan mer om 
mat”. Han kommer och tänka på ”sommar och trädgård”. Det framgår också 
att bilden är ”mer arrangerad”. Det ska vara ett fint foto och mer tilltalande 
och ser ut som något ur en ”fin kokbok eller ett glassigt matmagasin”. ”Mat-
porr”, tillägger han och säger att han tror att det är många som bara tittar på 
matprogram och i mattidningar utan att själva laga maten. Och för Staffan är 
det självklart att skilja mellan det ideal som förmedlas i matmagasin och sitt 
eget ätande. Mot slutet av intervjun när jag frågar Staffan om bilderna liknar 
eller skiljer sig från hans eget ätande säger han skrattande att han ”nog sna-
rare äter den här tråkiga pajen (bild a) då”. Han har ju ”till och med porsli-
net”:  

det är ju klart att man inte, det här är ju inte verkligheten. det är ju snygga 
foton. nej men det ska ju bara vara snyggt. nej, jag lägger nog inte ner så 
mycket möda, inte så mycket möda på att det ska vara jättesnyggt. (Staffan 
30-årsåldern) 

Dessutom säger Staffan och anspelar på bilden av oxfilésalladen, så brukar 
han inte “ordna trädgådspartyn”. Bild och verklighet har således ingenting 
med varandra att göra. För informanterna symboliserar bönorna (bild h) det 
moderna på så sätt att det är grön och lätt mat som även kan kopplas till 
andra länders matkulturer:  

det här känns ju lite nyare, i samband med GI-metoden med bönor och det är 
aktuellt med influenser från andra länder. mycket grönsaker, eller det är ju 
inget kött eller fisk i rätten och det känns också lite modernare. (Karolina 40-
årsåldern) 

Anton brukar ibland äta bönor. Vita bönor med kokt potatis och falukorv 
”funkar bra ihop” och han kommer att tänka på det ”mexikanska” man kan 
göra, genom att blanda ihop olika bönsorter med varandra i en gryta. Men 
när han tittar på bilden igen mot slutet av intervjun konstaterar han att det är 
mycket sällan han äter bönor på det sätt som visas på bilden. Det tycks som 
att han menar att många idag inte riktigt har någon tradition att laga eller äta 
bönor, vilket kan ses som att de just är del av det moderna:    
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bönor, vad ska man säga om det, det är ju någonting man skulle, de flesta 
människor gör nog inte så här, det här är nog väldigt, vad ska man säga syd-
ländskt. så det är ju ingenting vi står och gör varje dag, även om man kanske 
skulle göra det. det ser mer avancerat ut än det är. (M: alltså du menar att 
man är inte ovan) ja kanske. alltså jag har inte hört någon som gör så här väl-
digt ofta, det är säkert någonting procentuellt man äter två, tre gånger per år. 
men man skulle vilja göra nåt sånt här, men man tror att det är så jobbigt att 
göra. (Anton 40-årsåldern) 

Adjektivet ”fräsch” används ibland av informanterna för att beskriva den 
modernare maten, så som bönrätten. Sandra säger att det ser ”gott”, ”nyttigt” 
och ”fräscht” ut. Staffan som är vegetarian säger att “det är ju sånt som jag 
äter” och tillägger att bilden kanske är från en vegetarisk kokbok. Det ser 
”nyttigt och fräscht” ut, konstaterar han. Karolina säger att bland urvalet av 
bilder uppfattar hon att rödbetsalladen (bild k), oxfilésalladen (bild c) och 
sushin (bild i) är ”väldigt nutida” eftersom det är ”fräschare mat som inte så 
fettrik”. Även kladdkakan kan räknas till den nyare maten. Istället för van-
ligglass eller vispgrädde a la 70-tal är det ju en nektarin på bilden. Rödbets-
salladen kan också ses som en modern maträtt av den anledningen, att den 
innehåller lite nyare ingredienser så som rucola och matvete och att det 
oväntade blandas med varandra:  

rödbetor är ju starka i sig och sen har man lagt på lite rucola, konstrasterar det 
med en vit ost och matvete då. det känns lite sådär cross-over cocking som är 
ganska poppis nu. det ser man med matvetet och gorgonzolan, känns inte som 
den naturligaste sak i världen på 70, 80, och 90-talet. nu är det ju det. 
(Karolina 40-årsåldern) 

Nuförtiden äter Karolina nästan aldrig ris eller potatis. Istället äter hon cous-
cous, bulgur, qinoua och möjligtvis fullkornsris eller råris, och sällan till-
sammans med en sås: 

utan jag tänker ja bulgur och så pressar vi lite citron och har över och lite 
grönsaker, kanon, toppenmiddag liksom. eller koka ihop en soppa på gröna 
ärtor, lök, som man mixar och så kan man har lite creme fraische eller 
någonting. jag vet inte varför, men jag tycker inte att de smakerna är så 
spännande eller roliga längre. men till vissa rätter funkar det. jag menar sushi 
utan ris, färskpotatis till sill som sagt till midsommar. det är ju jättegott, så att 
i sitt sammanhang, men det är inte ett sånt här naturligt tillbehör som det var 
förut som man alltid skulle ha. (Karolina 40-årsåldern) 

Staffan beskriver att själva framställningen av rödbetssalladen är modern. 
Den är ”roligare” än bönbilden, säger han. Det ser ”fräscht” och “otroligt 
gott” ut. Man blir både ”engagerad och sugen”:  

fina färger. verkligen genomtänkt och designat. till och med den där rosa 
bakgrunden passar ju till rödbetorna på något sätt. det är en sån här fin cirkel, 
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cirkelrörelse liksom. dels tallriken och dels salladsbladen som följer tallriken. 
som ett litet berg där. (Staffan 30-årsåldern) 

”Rödbetorna och osten” ser ”lättlagad, god och fräsch” ut, säger Sandra. Hon 
brukar äta den här typen av mat på sommaren, ”utomhus på kaféer” och 
tycker att det ser ut som ”någonting man skulle kunna få på Rosendals träd-
gård” till exempel. För Daniel är rödbetssallanden en ”favorit”, som han 
gärna skulle laga själv. Den är både ”supergod” och ”nyttig”. Osten kanske 
inte är så nyttig, men ”smakrik”, tillägger han. Innan Hanna får se att röd-
betssalladen även innehåller matvete är hon ”hundra procent positiv” till 
rätten förutsatt att hon får ”släppa valnötterna”, som hon är allergisk mot. 
Rödbetorna och osten är tillsammans ”en hög smakkombination” och 
”rucolan är bra”, men tillsammans med matvetet ”känns det som att det är 
komponerat av någon som tror att hon vet hur en god vegetarisk måltid ska 
vara”. Hanna menar, att i dagens klimat, när mat och ätande har blivit så 
viktigt kan det komma en kunskaps “backlash” vad det gäller maten. I så fall 
kommer den att innebära att ”folk kan mindre och mindre om vad som är bra 
mat”, argumenterar hon. För Anne är istället rödbetsalladen ett exempel på 
”vuxen” mat. Tillsammans med några vänner brukade hon gå ut och dricka 
ett glas vin och äta något, och då skulle rödbetssalladen kunna vara någon-
ting som de valde att äta:  

då kändes det lite som vi var ganska vuxna, för det kändes som en ganska 
vuxen mat, och så kändes det lite sådär, det var lite annorlunda än det man 
hade tyckt om som liten, och man vågade pröva och sådär, så just sådana här 
förrätter där det är lite brytning mellan sött och salt och lite, jag menar röd-
betor var ingenting jag tyckte om som liten, så att när jag åt det här, då kände 
jag mig väldigt, ja men jag kände mig vuxen, och nu är jag lite fin för jag vet 
att det här är bra, och jag tycker om det här. ja jag kände mig lite sådär, som 
en människa av värld, så där som att jag hade koll. (Anne 30-årsåldern)  

För Anne som beskriver sig själv som ”värsta lantisen” symboliserade den 
här maträtten en annat slags liv och att bli just en ”stadsmänniska”. Hon 
kontrasterar den mot mat som är mer traditionell: 

det kanske inte är det du tänker på när du säger att vi ska gå ut och käka. eller 
åtminstone var det inte så jag tänkte förut, för då skulle man ha kött och 
pommes frites och sådär. och nu helt plötsligt så kan jag välja liksom, ja men 
bara nån grönsaksbaserad grej, jag har aldrig liksom, vegetarianism var helt 
okänt för mig dessutom innan jag, överhuvudtaget jag är värsta lantisen, så 
att av den anledningen kändes det väldigt sådär vuxet att kunna gå ifrån det 
här traditionella liksom, kött och potatis eller vad det nu var man skulle käka, 
och att man valde bort, ja men kanske Mc Donalds eller Pizza Hut eller vad 
det nu var, för att gå på nåt sånt här litet ställe. det, det kändes som att man 
hade blivit en stadsmänniska (Anne 30 årsåldern).  
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Anton tänker först att rödbetssalladen är en ceasarsallad. När jag säger att 
den innehåller rödbetor påpekar han det är en ”konstig kombination” att 
blanda samman ”valnötter, rödbetor, ädelost:  

(M: och så är det sånt där matvete i bakgrunden, jag tror det är bulgur) ja de 
där små (M: och sen är det rucolasallad) den är väl rätt besk, lite besk. (M: ja) 
och så ädelosten som smakar ost, ja konstigt, och så rödbetorna som har sin 
egen smak plus att man då säkert har lagt till ättika vilket gör dem väldigt 
syrliga. och så valnötter, ja de här måste ju verkligen vara, ja säkert gott men 
det måste ju smaka, ja vet inte, ja kan inte hitta rätt ord för det. det är ju verk-
ligen så många smaker. ja nån har uppenbarligen gjort det och tycker att det 
är gott, så det måste ju funka. men jag skulle nog inte springa benen av mig 
för den i alla fall. (Anton 40-årsåldern) 

Anton tror att det här är rätt som man skulle kunna se på “menyn på en 
restaurang” och att man då skulle kunna tänka sig prova:  

men det är ingenting som normalsvensson skulle stå och göra hemma. ja, jag 
skulle inte göra det i alla fall. inte ens vid ett festligt tillfälle. (Anton 40-
årsåldern) 

Sammanfattningsvis framgår, att när informanterna talar om den svenska 
husmanskosten är det också bilden av ett annat samhälle som målas upp. Då 
tid fanns för långkok och matlagning handlade kanske främst om att tillägna 
sig traditionen. Idag står vi gärna över den feta maten och de gräddiga efter-
rätterna från förr, även om vi fortsätter att äta husmanskost i vissa sociala 
sammanhang, ibland tillsammans med den äldre generationen eller så tar vi 
upp traditionen som en del i det ”goda” livet eller som något mer ceremo-
niellt. Av materialet framgår att mat och ätande via både mediaexponering 
och hälsoimperativ ges en annan innebörd och mer mångdimensionell inne-
börd än tidigare. Vi förväntas besitta en ny medvetenhet om mat, som även 
kan upplevas som kravfylld inte minst tillsammans med tidspressen i vårt 
samhälle. Vad är då modern mat? Så som informanterna beskriver det är den 
moderna maten ”lätt, grön och nyttig”. Just nyttigheten skiljer det nya från 
det gamla. Det är modernt att äta hälsosamt och ”fräscht”. En del i det nya är 
att vara välbekant med andra länders matkulturer. Att ätandet erbjuder en 
upplevelse är en ytterligare aspekt. Man kan säga att i den moderna måltiden 
förenas flera imperativ. Den bör skänka matglädje, hälsa och något utöver 
själva ätandet. Som framgår kan man förhålla sig på olika sätt till dessa 
ätandenormer, genom att i högre grad förespråka det nya eller det gamla eller 
genom att inta ett mer kritiskt förhållningssätt till normer och ideal och män-
niskors strävan att följa dessa. Man kan också betrakta mediaexponeringen 
som en arena för skapandet av ideal och normer som är skilda från det egna 
livet.           
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7.2 Nyttigt och onyttigt 
Flera av informanterna karaktäriserar bildens mat eller måltid utifrån dess 
hälsoegenskaper. Kategoriseringarna ”det feta” och ”det söta” används för 
att urskilja det onyttiga från det nyttiga. Hur måltiden är sammansatt av olika 
sorters livsmedel är också en utgångspunkt för om den kan betraktas som 
nyttig eller onyttig. Hand i hand med bedömningen av måltidens nyttighets-
faktor går smakupplevelsen. I samma mening uttrycker ofta informanterna 
huruvida bildens mat ser god och nyttig ut, motsatsen eller något annat. 
Informanterna jämför också ofta de olika bildernas mat med varandra när de 
gör sina kategoriseringar.  

7.2.1 Det feta och några kontraster 
En fråga som väcks är om den feta maten i någon mån håller på att bli 
utkonkurrerad av alla nyttliga alternativ som idag finns på markanden. 
Karolina är till exempel tveksam till om ”någon överhuvudtaget” äter bil-
dens falukorv (bild b). Hon resonerar som så att falukorvsmåltiden, i stort 
sett är passé, med tanke på dagens utbud av nyttig och ”fräsch” mat: 

det är ju möjligt att det är så utanför stan men jag är tveksam till det också, 
med matmedvetenheten och den mängd kokböcker som har kommit ut, som 
är så otroligt mycket fräschare och GI och så. ja, äldre generationen kanske. 
(M: tänkte du så också, utanför städer) ja möjligtvis utanför städer, men jag 
är tveksam till det också. jag tror ju inte ens att sådana här långtradarchaffis-
hak utmed vägen skulle få iväg speciellt många tallrikar av det här. så det tror 
jag inte. just i och med att korv inte är nyttig mat heller. (Karolina 40-
årsåldern) 

Dagens ”hälsomedvetenhet” är en anledning till att korven ratas, i alla fall i 
storstadsområdena, tror Karolina. Bildens morötter hjälper inte heller upp det 
hela. Det är visserligen bra att äta grönsaker, men inte sådana som är stu-
vade. Inte heller äter man idag korv som är så ”hårdstekt” som bildens, 
menar hon. Man kan säga att falukorven (bild b) representerar både det feta 
och ett ohälsosamt tillagningssätt av mat. Vid anblicken av falukorven tar 
Bodil fasta på att det ser ”ganska fett ut” och ”känns flottigt” och ”onyttigt”. 
”Inte riktigt bra för magen”, lägger hon till. Hon förklarar att hon har ”stres-
sat mycket på senaste tiden” och då är ”stekt mat och fett inte så bra att äta”, 
fast hon ”gillar korv jättemycket”. Oxifilesalladen (bild c) som jag visar 
direkt efter korvbilden ser mycket ”nyttigare” ut än bildens korv, konstaterar 
hon. Daniel tycker att bilden av falukorven ser ut just som “långtradar-
chaffiskäk”. För honom är det ”hemsk” mat som man exempelvis kan äta på 
färjan mellan Malmö och Tyskland. Bildens mat verkar ”ohälsosam, fet och 
äcklig” och innehåller nog inte så mycket smaker, säger Daniel. Däremot 
tilltalas han av oxfilésalladen. Den ser ”nyttig och hälsosam” ut och mycket 
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”smakligare” med ”mycket grönt, färska örter och fint stekt kött”. Det kan 
vara lammkött, säger han. Och rödvinet ”kanske är hälsosamt”. ”Det har de 
ju tjatat om, men jag vet inte om det stämmer”, lägger han till. Ett dilemma 
kan vara att man strävar efter att undvika det feta och smaklösa, men att den 
typen av måltider serveras på många utskänkningsställen. Det relativt låga 
priset på ett Mc Donaldsmål ökar också tillgängligheten av onyttig snabb-
mat. För några av informanterna framstår just pajen (bild a) som ett exempel 
på den ”onyttiga” mat som ofta erbjuds på olika typer av utskänkningsstäl-
len. Sandra tycker att pajen är ”typisk restaurangsnabbmat” som både är 
”onyttig och fet”. För Daniel är den ”onyttiga pajen” ett exempel på ”ofrivil-
lig mat någonstans, på en vägkrog”. Han konstaterar att de inte ”hade något 
bättre”. I allmänhet tycker Rebecka att hemlagad paj kan vara god. Men 
bildens paj tilltalar henne inte. Den ser ”tråkig och fet ut med mycket ost-
fyllning”. Möjligen skulle en ”schysst sallad” kunna hjälpa upp den lite 
grann, men:  

om jag ser den framför mig på ett café ute på stan skulle jag bli grymt besvi-
ken. det är nästan så jag inte ens vill smaka på den, utan kräver pengarna till-
baka om man inte kunnat prestera mer för de där 65 kronorna som det skulle 
ha kostat. (Rebecka 30-årsåldern) 

Hanna anser att paj är ett exempel på ”dålig” mat. Bildens ”tråkiga, svenska 
oliver med lite smak” erbjuder inte heller någon smakupplevelse och hon vill 
inte ha den till lunch. Hanna påpekar att så som ”vi äter paj med mättat fett 
och de här ingredienserna” är det ”den farligaste maträtten som finns”. Möj-
ligen skulle det inte vara lika farligt om vi inte åt pajen som huvudrätt, påpe-
kar hon. Karolina menar att det är få som ”lockas” av paj idag eftersom de 
”vet att det är fet mat”. Tidigare har man ju ”trott att paj var smalmat”, säger 
hon. Anne gör en liknande reflektion då hon vid anblicken av pajen gör ett 
förbehåll och säger ”usch nu fick jag en sådan där hemsk fördom”. Hon fort-
sätter:  

pajen äter medelålders kvinnor som förut trodde att det här var bantarmat, lätt 
korpulenta och så ska de gå ut och käka lunch och då tar de paj. och anled-
ningen till att jag har den här associationen är att, jag tycker att jag har läst i 
alla såna här tidningar man har kommit över, Amelia, Tara bla, bla, bla. så 
står det att akta dig för pajen. sådär. så att det är nog många som har ätit det, 
får jag för mig. (Anne 30-årsåldern) 

Pizza betraktas ofta som lättillgänglig snabbmat, men det är skillnad på olika 
sorters pizzor, så som den ”feta”, ”billiga” pizzeriapizzan”, pizzan på finare 
restaurangen och den hemlagade pizzan. Bodil konstaterar att både pizza 
(bild d) och ärtsoppa (bild f) är en slags ”nödlösning” och kan fungera som 
snabbmat för henne. Pizza finns överallt när man ”inte orkar laga mat” och 
ärtsoppa kan man köpa i ”tub för 7.90 i affären”, säger Bodil och skrattar. 
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Skillnaden är att ärtsoppan ”känns nyttigare” än pizza. Dagen innan vi sågs 
åt Bodil hemlagad pizza. Den hemlagade pizzan är visserligen “lyxigare” än 
den köpta men inte så mycket nyttigare:   

men det har jag tyckt att det känns lyxigare med hemlagad pizza. men det 
känns fortfarande såhär flottigt. det är ju ost på och vi hade bacon på 
(skrattar), så det känns inte, speciellt nu då som min mage är så himla känslig 
så reagerar den så himla starkt på det. så blir jag så himla irriterad på mig 
själv att jag inte kan göra någon vettig mat då. (M: som vad skulle det kunna 
vara till exempel) ja, men när jag är lite så här keggo i magen, så potatis och 
kokt fisk. (Bodil 20-årsåldern) 

Bodil säger att hon ”associerar pizza med snabbmat” och i går skulle det gå 
fort att göra mat. Men frågan var om det gick så ”lätt och snabbt” att göra 
egen pizza. Dessutom borde hon laga mat som är ”snäll” mot magen just nu. 
Anton tycker att bildens pizza ser hemmagjord ut och jämför med ”pizzeria-
pizzan”:     

det syns ju på den att den är hemmagjord, hela miljön är ju mer hemma, 
duken, det syns att den står på nåns köksbänk och inte en pizzeria. den ser ju 
godare ut än många pizzeriapizzor i alla fall. det är många som misslyckas 
med. (M: när man köper pizza) ja ute. jag och en kompis var ute på ett större 
ställe, de är ganska kända för sina pizzor men den var, ja bränd i kanter och 
en massa sjöar av fett, nej då blir man riktigt besviken. (Anton 40-årsåldern)  

Han fortsätter jämförelsen och säger att man ”ser” att bildens pizza är ”lagad 
med omsorg och inte snabbt på en pizzeria”. Det är ”ingen simming sås utan 
balanserat”, säger han. Å andra sidan kan man kanske inte säga att pizza är 
så ”balanserad kost” tillägger han. Rebecka ”ser” på bilden, att pizzan är 
”ganska fet, samtidigt som pizza får vara lite fetare”. Det är skillnad på 
pizzor som serveras på ”finare pizzerior och de billigare varianterna”. De 
senare ”dryper ju av fett” till skillnad från pizzor man gör hemma. Rebecka 
tycker att ”hemmagjord pizza både kan vara gott och kulinariskt”  

då kan du ju bara lägga fina, jättegoda ingredienser och toppa med lite ost 
liksom. en gång glömde vi till och med osten och det tog ett tag innan vi 
förstod att det var nåt som saknades. så att det är ju inte nödvändigt att ha så 
mycket ost på för att det ska bli gott.  (Rebecka 30-årsåldern) 

I slutet av intervjun när jag ber informanterna att lägga bilderna i olika 
högar, säger Rebecka att det hade varit ”lätt att kategorisera pizzan till 
skräpmat om det hade funnits en hamburgertallrik eller ett sibyllamål” bland 
bilderna. Hon hade förväntat sig att jag skulle visa bilder på mer ”traditionell 
skräpmat” eftersom vi ”omges av många sådana bilder” och att ”debatten” 
ofta handlar just om skräpmaten och vem som äter den. Hon menar att det är 
”lätt att döma och tro att det är folk med mindre kunskap som inte förstår sitt 
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eget bästa” som äter sådan mat. Men Rebecka tror att ”de flesta tagit till sig 
budskapet om vad som är bra mat”. Hon tycker att det är ”ledsamt” att 
skräpmaten är så ”pass billig”. Det gör det relativt lätt att ”hamna i sådan 
konsumtion” om man till exempel befinner sig i en stressig period i livet 
eller inte mår bra. ”Då är det svårt att hitta inspirationen och handla det som 
krävs för en bra måltid”, säger hon. När informanterna uttalar sig om det feta 
skiljer de mellan olika sorters maträtter och vari det feta ligger. Även om en 
fiskrätt är tillagad med smör uppfattas den som nyttigare än till exempel 
pizza. Bodil och Karolina lägger märke till det fett som syns på bildens fisk 
(bild e). Bodil tycker att det ser ”gott” ut, men ”lite flottigt”. Karolina tycker 
inte om ”smörsky” till fisk och vill byta ut den mot något annat, men tilläg-
ger att både måltidsinnehåll och bildkomposition gör att det ”ser mer aptitligt 
ut” än den tidigare pizzabilden: 

trots att det är, om man ska dra den parallellen fett på varje bild. så är det 
ändå, jag tror att någonstans är man programmerad i hjärnan att fisk är nytti-
gare än pizza, så att det är klart att det känns fräschare, men jag tror ändå att 
det är kombinationen av det här vita och gröna som gör att det känns roligare 
och fräschare. (Karolina 40-årsåldern) 

En fet sås passerar inte heller obemärkt. När Daniel och Rebecka kommente-
rar att viltfiléns sås (bild j) förmodligen är ganska fet är det den feta festma-
ten som är i fokus. Rebecka som tycker, att måltiden saknar det gröna och att 
det därför inte är någon ”fullgod måltid”, uppskattar dock att det troligen är 
”gräddsås med kantareller” till köttet. Såsen skulle hon kunna ”slurka i sig 
utan att tänka på vare sig näring eller energi”, men köttet skulle hon inte vilja 
äta28. Daniel däremot säger att han ”tänker på att det är kanske är grädde i 
såsen”, vilket gör att det är ”onödigt fett”. Dessutom är det ”väldigt mycket 
sås” och han skulle försöka äta lite mindre av den. Vår tids fetträdsla kan ta 
sig olika uttryck. Den kan vara ett exempel på ett modernt förhållningssätt 
som innebär en ökad medvetenhet kring det feta. Men för individen kan den 
också verka begränsade om hon blir alltför upptagen av matens fettinnehåll 
och aldrig tillåter sig några excesser. Ett exempel är Hanna som berättar hur 
hon förändrat sin inställning till det feta. När Hanna får se bilden av rödbets-
salladen (bild k) konstaterar hon att hon har börjat ”kunna njuta av väldigt 
många olika ostar” som var ”helt tabu” under den period hon hade sina ”fett-
fobiska år”. Bildens chokladkaka (bild l) tillsammans med den färska frukten 
tilltalar också Hanna, men så har det inte alltid varit:  

med den där frukten till om den hade rätt temperatur och rätt mogenhet. jag 
skulle tycka det var jättegott. ytterligare en sån grej jag blivit bättre att äta 
mer av, koncentrerat fett, choklad. alltså att jag kan stå ut med att äta det och 
att jag faktiskt skulle kunna tänka mig att när jag äter den så skulle vilja 

                               
28 Rebecka äter inte nöt, fläsk eller kycklingkött.  
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känna att det var god kvalitet på chokladen. att den var vällagad. och det 
glädjer mig att när jag ser på den där står det inte för bristande kontroll att äta 
den. (Hanna 30-årsåldern) 

När det gäller rödbetsalladen (bild k) kommenterar några av informanterna 
att den innehåller såväl goda som nyttiga ingredienser. Rebecka karaktärise-
rar salladen som sin ”absoluta favoritförrätt”. Möjligen skulle hon förändra 
den något och till exempel ha chevreost istället för ädelost. Men rucolasallad 
och valnötter är både ”gott och nyttigt”, tillägger hon. När vi gått igenom de 
olika ingredienserna säger Daniel att den ser ”nyttig” ut. Både ”valnötter och 
rödbetor” är ju nyttiga och han tänker sig också att bulgurris är ett ”bra alter-
nativ till potatis och spagetti”, eftersom det innehåller ”bättre fibrer” än 
dessa båda. Han föreställer sig att man kan få maten på ett ”bra lunchställe”, 
så som en ”liten hälsorestaurang” och kan även tänka sig att laga den själv. 
Det framstår alltså som svårare att få tag på den här sortens nyttigare lunch-
mat jämfört med pizzalunchen, till exempel. Ärtsoppa (bild f) är ett annat 
exempel på nyttig mat. Rebecka karaktäriserar ärtsoppa som ”bra mat” och 
tillägger att soppa i allmänhet är både ”gott och nyttigt”. Hon vill gärna att 
barnen ska tycka om soppa, men det kan vara svårt att få dem att ”äta så 
mycket soppa att de blir mätta och tillgodoser sitt energibehov”. Därför kan 
det vara viktigt att även servera pannkakor till ärtsoppan, säger hon. Daniel 
beskriver ärtsoppa som ”bra mat”, som ”inte är farlig på något sätt”. Som en 
kontrast ber jag Daniel ge något exempel på vad som skulle kunna vara far-
lig mat: 

cancermat till exempel och hjärt och kärl-sjukdomar. (M: men vad skulle det 
kunna vara för mat) ja kanske, mat? (M: ja) det är svårt det vet jag inte rik-
tigt. det kan ju vara stekt kött kanske, korvar, grillat, fett, konstiga fetter, fär-
diglagad mat, microvågsmat kanske. hjärt- och kärlsjukdomar är väl mest, 
tänker jag, stekt och fett och sånt. socker kanske. (Daniel 30-årsåldern) 

Av citatet framgår att Daniel betraktar fet och sockerrik mat som sjukdoms-
alstrande och att tillagningssättet också kan göra maten farlig. En motsats till 
”cancermaten” är den ”hälsosamma böngrytan” (bild h). När Daniel får se 
bildens bönor, säger han:  

hälsomat tänker jag, med mycket bönor. det är ju bara bönor. (M: ja en bön-
gryta) men det här känner jag förtroende för, okej det känns som att det här är 
mat som man kan handla på apoteket, men det är som medicinmat. (M: om 
apoteket sålde mat) ja (M: men kan du säga någonting mer om det, hur du 
tänker då) böngryta ja, jo men det är igen det där med sjukdomar och mat och 
förtroende, rädsla. och vissa maträtter verkar ju ha, alltså som det här med 
bönor till exempel, de är ju bara goda, det finns ingenting negativt omkring, 
det finns inget farligt med bönor. jag har inte hört någonting illa om bönor. 
(Daniel 30-årsåldern). 
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Jag frågar Daniel om han tänker sig att medcinmat är motsatsen till cancer-
mat och han säger att ja, det är ”liksom på den andra sidan”. Av hans reso-
nemang framgår att olika sorters mat kan placeras längs en dimension med 
medicinmat i den ena ytterkanten — det mest hälsosamma man kan äta — 
och cancermat i den andra ytterkanten, så som det mest ohälsosamma. Bil-
dens sushi (bild i) karaktäriserar han som ”halvnyttig”. ”Fisk är nyttigt, men 
de kanske blir för mycket ris”. En annan anledning till att fisk är nyttigt, är 
att man ”sällan steker den i smör”. ”Fisk är ju oftast kokt”. Däremot kan ju 
fisk vara ”giftig och innehålla tungmetaller”, tillägger han. Daniels resone-
mang är också ett exempel på hur mat och ätande kommit att betraktas som 
alltmer riskfyllt idag. Det visar också att människor i sin vardag gör egna 
bedömningar av vad de betraktar som bra och dålig mat. 

Så här långt framgår att ”det feta”, som ett sätt att urskilja nyttigt från 
onyttigt, ibland igenkänns med blotta ögat. Informanterna lägger märkte till 
fiskens smörsky eller kommenterar att falukorven ser ”fet” och ”flottig” ut. 
Eller så säger de att pajen förmodligen har en fet ostfyllning och innehåller 
mättat fett. Onyttig mat beskrivs ofta som synonym med lättillgänglig 
snabbmat så som pizza. Av intresse är också att informanterna beskriver att 
mat som erbjuds på utskänkningsställen kan vara både onyttig och tråkig, så 
som pajen. Det är mat som man gärna undviker, men ”tvingas” att äta ibland. 
Informanterna länkar också maten till olika sammanhang och grupper av 
människor. Den onyttiga falukorven äts nog mest utanför storstäderna och 
kan möjligen gå hem på ”långtradarchaffis hak”, menar en informant. Ytter-
ligare ett sätt att urskilja onyttigt mat från nyttig är att jämföra den med mat 
som är både ”bra”, ”nyttig” och smakar gott. På så vis delas maten in längst 
en hälsodimension: det som är mest farligt (kan framkalla sjukdom) i ena 
änden och det som är mest hälsosamt i andra änden. 

7.2.2 Grönt, sunt, smalt och varierat  
Flera informanter lyfter fram sambandet mellan det gröna och det sunda när 
de kommenterar bilden av bönorna (bild h). Karolina säger att det ”känns i 
huvudet att bönor är nyttigare”. Därför tycker man att bönorna, även om de 
skulle vara ”kokade i smör” ser ”fräschare ut” än till exempel bildens pizza. 
Inte heller upplever man bönorna som ”påträngande” trots närheten i bilden. 
Till det har man ”det klassiska, lite fint grönt klipp ovanpå”, säger Karolina. 
Däremot vill inte Karolina se bildens pizza på så nära håll. ”För då ser pizza 
väldigt fett ut” och man ser ”det glansiga”, säger hon. I likhet med första 
intervjutillfället säger Karolina att hon själv och de flesta hon känner, helst 
äter grönsaker. Undantaget är sambon och några av hennes tidigare jobbar-
kompisar, som är ”väldigt köttförtjusta”. Att många människor föredrar att 
äta grönsaker tror Karolina är kopplat till smalhetsidealet:    



 201

det är en hälsomedvetenhet och den behöver ju inte nödvändigtvis vara för att 
man vill vara sund. utan det kan också vara en hälsomedvetenhet som är en 
utseendemedvetenhet. man väljer att äta grönsaker för att man vill hålla vik-
ten. för att det är viktigare hur man ser ut än smakupplevelsen av det man 
äter. (Karolina 40-årsåldern) 

Grönt och smalt hör ihop. Exempelvis, ”känslan av att man ska äta sallad för 
att inte bli tjock” styr mångas matvanor. Det finns också de som inte tror att 
det spelar någon roll hur grönsakerna är tillagade och inte ser kopplingen 
mellan broccolin och den tjocka ostsåsen, påpekar Karolina. Flera infor-
manter lyfter fram sambandet mellan det gröna och sunda när de tittar på 
bildens bönor. Staffan tycker att böngrytan både ser ”nyttig och fräsch” ut. 
Det är sådan mat som han själv brukar äta. Kanske är bilden från en vegeta-
risk kokbok, säger han. Däremot tycker han inte att det är så ”inspirerande” 
att maträtten endast innehåller bönor. Själv skulle han nog ”haft i något 
annat” i grytan också. Även Rebecka som gärna äter bönor, önskar sig 
”några andra smaker än bara bönor”. En nackdel är dock att bönor är så 
”tuffa grejer för magen”. Det är ”synd eftersom det påstås vara så nyttigt och 
hälsosamt” att äta, tillägger hon. Rebecka jämför med bildens sushi (bild i) 
som ger kroppen både ”näring och energi utan att den behöver jobba spe-
ciellt mycket i efterhand”. Sandra tycker att böngrytan ”ser ut som veggo-
mat”. Det är sådan mat som man brukar få på restaurang om man är vegeta-
rian, fortsätter hon. Det ser både ”fräscht och nyttigt” ut.  

Anne säger att vegetarianer äter bönsallad eller böngryta och kommer att 
tänka på sin gamla korridorkompis som är vegetarian, ”konstnärlig” och med 
”dragning åt yoga”. Bönor har Anne och hennes sambo börjat äta på sistone. 
Anne fick höra att det skulle vara bra ur GI-synpunkt och ville prova och 
upptäckte att det var gott med bönsallad till exempelvis fisk och kött. Hanna 
äter ofta sådana där ”fina black-eyed beans” som visas på bilden. Hon för-
knippar inte bönrätten med att ”överäta”, eftersom bönor är mat som inte 
innehåller så mycket ”fett och socker”. Hanna berättar att hon tidvis haft 
svårt att veta hur mycket hon behöver äta och att reglera sin mättnadskänsla. 
Men just bönrätten symboliserar för henne ”någonting mycket bättre än det 
som har varit tidigare”. Jag tolkar det som att Hanna klassificerar bönmat 
som ”bra” mat, som det inte är så ”farligt” att äta mycket av. Direkt efter 
bilden av bönorna visar jag sushibilden (i) och Hanna fortsätter att prata om 
hur stor en ”normal” portion bör vara. För Hanna är sushi mat som ”många 
människor äter utan direkt matnoja”. På det viset är sushi ”befriande mat”. 
”Man kan äta och njuta av det utan att få dåligt samvete”. Men bildens sushi 
tycker hon är ”lite lurig”:  

den här bilden tycker jag avslöjar på nåt sätt, fast det är en bricka, titta en hel 
tallrik med mat, här ska du få äta, men så är det ändå bara sex bitar. och det är 
inte så mycket. (Hanna 30-årsåldern) 
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Hanna säger att ”i och för sig är det en normal portion, men den är ändå inte 
så jättestor” och för dem som tränar räcker det nog inte riktigt till. Hon 
betraktar den som en ”njutningsportion” som visserligen är både god och 
näringsriktig, men inte tillräckligt för att hon ska vara nöjd efteråt:  

jag får en association, att om du inte är nöjd med den där portionen, och kän-
ner dig som kvinnorna i reklamen som efteråt tar fram sin tekopp och njuter 
då, då är det fel på dig. (Hanna 30-årsåldern) 

Hanna menar att den där kvinnan som ”kommer ut där på trappen med sin 
tekopp och njuter av morgonen” egentligen inte finns. Som jag förstår Hanna 
talar hon om en matkultur som säger att det är önskvärt att framförallt kvin-
nor kan begränsa sitt ätande och inte ha så stora begär. ”Reklamkvinnan” 
med tekoppen symboliserar kvinnan som njuter ”lagom mycket”. Hanna tror 
att i vi i viss mån ”lever i en kollektiv lögn” som går ut på att vi ”nöjer oss 
med väldigt små matportioner”. Men sådana portioner är inte tillräckliga och 
”efteråt går man ändå och köper någon chokladbit”, säger hon. Så som 
Hanna resonerar handlar det om att kunna avgöra vad som är bra mat, men 
också att reglera hur mycket man äter och att förhålla sig till smalhetsidealet. 
Bodil lyfter fram betydelsen av det gröna som en del av måltiden. När hon 
får se bildens paj (bild a) säger hon att hon ”saknar det gröna”, eftersom hon 
”tycker att det är väldigt gott med grönsaker till mat”. Hon konstaterar att 
bildens rödbetor (bild k) är en ”vegetarisk variant”. Det ser ”jättegott ut” och 
är en maträtt hon ”gärna skulle testa”, med förbehållet att hon ”inte är så 
förtjust i ädelost i mat”. Bodil kommenterar också att bilden innehåller 
”olika färger” och fortsätter ”jag tror det spelar in ganska mycket det där 
med färgerna”. Jag frågar på vilket sätt Bodil menar och hon säger ”ja men 
dels ser det fint ut och sen så vet jag att jag tycker om grönsaker”, vilket jag 
förstår som att både bildens estetik och måltidsinnehållet gör att hon tycker 
bildens maträtt ser god ut. Hon förklarar vidare att för henne har grönsaker-
nas betydelse i en måltid förändrats sedan hon växte upp:  

jag tror inte att det är så att jag känner mig lite nyttig för att jag äter grönsa-
ker, utan jag tycker faktiskt att det är gott. att jag äter det för att det är gott. 
men det var nog så mer från början att jag åt för att, ja men lite vitaminer 
måste man väl ha, men nu känns det ändå som att jag äter det för att det är 
gott. för att det känns som att det fattas någonting om jag inte. (M: men det är 
någonting som har förändrats alltså om du tänker, när alltså, sen hur länge 
tillbaka) jag vet inte riktigt, det kanske bara är det senaste åren egentligen 
som jag känner, det har bara blivit. Jag kanske inte har reflekterar så mycket 
över det. men jag var ju inte sån när jag växte upp. när jag bodde hemma åt 
jag ju inte så mycket grönsaker. (Bodil 20-årsåldern) 

Av Bodils resonemang framgår hur starkt hälsoförknippat det gröna är idag. 
Man bör äta grönsaker för att det är nyttigt. Men Bodil lyfter fram, att för 
henne är det inte bara ett imperativ hon försöker att uppfylla. Hon tycker att 
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grönsaker är goda och utan grönsakerna är inte måltiden riktigt fullständig, 
som hon ser det. Men när hon växte upp var inte grönsaker en lika självklar 
del av måltiden. Liknade reflektioner gör Anne när hon kommenterar bön-
grytan (bild h) och pratar om betydelsen av grönsaker som en del av målti-
den och hur detta har förändrats sedan hon var liten:  

jag blir mer och mer sådär att jag, tycker nog att till-, att det liksom, att bara 
äta till exempel kött och potatis eller kött och ris och sådär, det kunde jag nog 
äta förr och tycka var helt okej. och jag tror att jag uppväxt lite så också, sal-
lad var någonting man fick på helgen. och då var det tomat och gurka och 
sallad. och nu är det inte så längre, utan nu, alltså en tallrik utan grönsaker är 
fattig, på nåt vis, så det har nog också ändrats, sen jag var liten i alla fall. och 
skulle man äta något nyttigt liksom sådär grönsaker på vardagen, så kunde 
mamma skära upp en gurkbit eller så. (Anne 30-årsåldern) 

Det som är viktigt för Rebecka är dels matens ”närings- och energiinnehåll”, 
dels ”smaken” men också det ”visuella intrycket av måltiden”. Detta kan 
tolkas som olika imperativ som alla är betydelsefulla för hur Rebecka ser på 
en måltid. Falukorv (bild b) är sällan varken ”spännande eller någon smak-
upplevelse”. Däremot är det ”bra att det är portion med så mycket morötter i 
förhållandevis samma mängd korv’”, säger hon. Dessutom ser morotsbitarna 
”inte överkokta ut”. ”Det finns lite näring kvar”, tillägger hon. Rebecka läg-
ger ofta märke till just balansen mellan måltidens olika delar så som fördel-
ningen mellan ”kolhydrater och proteiner”. Visserligen ”liknar” oxfilésalla-
den (bild c) mer sådan mat som Rebecka tycker om att äta. Men ”rent när-
ingsmässigt är det för mycket proteiner i förhållandevis till kolhydrater”, 
säger hon. När Patrik tittar på måltiderna talar han sällan om dem i hälsoter-
mer. Istället lägger han märke till om pajen (bild a) ser välgräddad ut eller 
hur fisken (bild e) är stekt. När jag mot slutet av intervjun frågar honom hur 
han ser på att man idag ofta pratar om att mat ska vara nyttig eller hälsosam 
konstaterar han att han inte är någon ”nyttighetsfanatiker”: 

nyttigheten, det är inte så att jag tänker att det är det primära när jag gör mat. 
men det är klart jag steker ju inte kött så att det blir alldeles för torrt och 
eländigt och vi äter ju grönsaker. men det är inte det allra mest primära att det 
måste vara nyttigt och inte får innehålla, vi äter ju fisk från, en del vill ju inte 
äta fisk från Östersjön eller insjöar på grund av att det finns rester från 
bekämpningsmedel. men jag tycker att det viktigaste är att det är gott, sen om 
det är, sen vet jag inte vad som är nyttig mat och inte nyttig mat. grönsaker 
sägs ju vara nyttig mat. jag tycker jag försöker äta allsidigt och inte jagar det 
på något sätt. att det ska vara specifikt nyttigt. jag köper inte lågfett därför att 
det oftast är så torrt och tråkigt om det är korv till exempel. ofta steks ju fettet 
ur, rökt korv kan jag äta och prinskorv till lunch. men inte falukorv som sagt 
(Patrik har redan vid första intervjutillfället berättar om sin aversion mot 
falukorv och för honom är därför bilden av falukorven en ”ickebild”) nej jag 
kan inte säga att jag letar efter sånt som är nyttigare. jag menar att äta quorn 
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till exempel. det äter jag bara inte, för att jag tycker inte att det är gott. jag 
menar då får det vara (Patrik, 50-årsåldern). 

Av Patriks resonemang framgår, att för honom handlar inte ätandet om, att 
maten ska vara optimalt nyttig. Det är inte heller så att han undviker alla 
slags ätanderisker, så som att äta fisk från Östersjön. Det viktigaste för Patrik 
är istället att maten är god och vällagad. Att äta varierat, inte hårdsteka mat 
och äta grönsaker är tillräckliga ätandenormer som både uppfyller en viss 
nyttighet och erbjuder god mat.   

Sammanfattningsvis framgår att informanterna kopplar samman grönt, 
sunt och smalt med varandra. De pekar på att både hälsa och smalhetsideal 
kan vara skäl till att människor väljer att äta grön och lätt mat. I detta sam-
manhang nämns också det finns en önskvärdhet eller norm om att vi bör 
begränsa ätandet, som särskilt gäller kvinnor. Några informanter, som är i 
20, 30-årsåldern pekar också på att de förändrat sin inställning till grönsaker 
jämfört med när de växte upp och att de idag betraktar det gröna som en 
självklar del av måltiden. Att måltiden sätt samman av delar från olika livs-
medelsgrupper gör också att måltiden ses som hälsosam.  

7.2.3 Det söta 
För några av informanterna symboliserar marängsvissen (bild m) och 
chokladkakan (bild l) ”det söta”. Bodil tar fasta på marängsvissens sockerin-
nehåll och säger:  

jag såg ett matprogram på TV, stenåldersmat, och de pratade om att man får i 
sig så himla mycket socker i allting man äter och sådär. det här känns som en 
sockerbomb (skrattar). och att man inte gör av med så mycket som man (M: 
får i sig) så man behöver ju inte alls äta, egentligen skulle man nog inte 
behöva äta nåt sött för att det finns sötsaker i, socker i allt annat. speciellt om 
man äter halvfabrikat och såna grejer, vilket är ganska skrämmande tycker 
jag. (Bodil 20-årsåldern) 

Bodil konstaterar att man inte alltid ”får bestämma själv”, eftersom det inte 
alltid ”framgår så tydligt hur mycket socker” mat innehåller. ”Egentligen 
mycket bättre att göra allting själv från början”, säger hon. Man vet ju vad de 
egna köttbullarna innehåller. Ofta används sockret i konserverande syfte och 
därför är mat som ”räcker länge egentligen gammal mat”, säger Bodil. Av 
den anledningen är det nog ”ganska viktigt att äta färsk mat”, säger Bodil. 
Hon konstaterar att det är mycket att ”tänka på hela tiden” vad det gäller mat 
och ätande, så som att ”ordentligt kolla” vad maten innehåller, är ”frukten 
besprutad” och så vidare. Bodil vill gärna köpa ekologiska varor, men ett 
dilemma är att den ekologiska maten är dyrare:  
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det är ju inte alltid man kan göra det, dels så kan det ju vara lite dyrare och 
har man dåligt med pengar så måste de räcka hela månaden ut, man måste ha 
något att äta, då kanske man behöver välja något som är billigare, som är 
sämre. för att det är ju alltid så, de fattiga människorna är ju tjockare än vad 
de rika människorna är. det ju handlar ju om att maten är sämre så det är en ju 
ganska tydlig måttstock. (M: så billig mat är oftast sämre) mm (M: eller det 
kräver en viss ekonomi för att äta bra) ja precis och kunna äta allsidigt och 
sådär. (Bodil 20-årsåldern)  

Bodils resonemang handlar om att det ”osynliga” sockret som finns i en del 
av den massproducerade maten är av ett mer förrädiskt slag än den uppen-
bara ”sockerbomben” som marängsvissen kan sägas utgöra. Det handlar 
också om ojämlikheter i hälsa kopplade till förutsättningar för att äta sunt. 
Daniel konstaterar att chokladkakan ser ”onyttig” ut och kommer att tänka 
på ”sockermat”. Han tycker att bilden är “fin”, men säger med skratt i rösten 
att han tänker att ”de försöker lura” honom att ”käka någonting onyttigt 
genom att lägga en liten persika bredvid”. Daniel säger att han skulle kunna 
tänka sig att smaka på bildens marängsviss ”av nostalgiskäl”. Hans mamma 
brukade göra marängsviss på åttiotalet, men han skulle aldrig välja att göra 
marängsviss själv, eftersom den bara innehåller socker. Jag frågar vad 
Daniel skulle göra för efterrätt:  

ja just ja, en efterrätt, vad skulle jag göra då, det kan hända att jag skulle göra 
marängsviss i alla fall, men då skulle jag göra den lite mindre då, så att det 
inte blir så stor grej liksom. eller en kladdkaka, chokladkladdkaka det är ju 
gott. men, ja någonting med plommon kanske, katrinplommon. jag vet inte 
om det går att göra nyttiga desserter. de får väl vara lite onyttiga då. (M: ja 
lite onyttiga eller det finns kanske möjligheter) ja (M: vad skulle man kunna 
hitta på som var mer nyttigt) ja men någonting fruktigt då (M: ja) som frukt-
sallad. det går nog att hitta på nåt nyttigt då, och så kanske med mörk choklad 
som man river ovanpå. eller hur, nån slags fruktmix liksom. nötter, valnötter, 
hasselnötter. honung kanske istället för socker. (Daniel 30-årsåldern) 

Daniel pekar på att det är ett dilemma att efterrätter är söta, om man vill äta 
nyttigt. Men ger också förslag på nyttiga efterrätter med frukt, honung, nöt-
ter och mörk choklad. Både Rebecka och Karolina påpekar att de får ont i 
tänderna när de tittar på bildens marängsviss: 

den går bort, socker och fett, det är ju alla desserter egentligen, men det gäller 
bara att presentera den så att man inte tror att det är så farligt som det är. 
(skrattar) det är väl jag kan säga om den. det känns så här il, il i tänderna, 
känner jag när ser den här mängden maränger eller socker, då känner jag 
direkt så här aj, åhh, karies på en gång. (Karolina 40-årsåldern)  

Detta är ett exempel på hur seendet kan kopplas samman med känseln för att 
uttrycka intrycket av den söta marängsvissen.  
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Sammanfattningsvis framställs det osynliga sockret i färdiglagad mat som 
mer förrädiskt än ”det söta” som vi uppfattar med blotta ögat och kanske 
väljer att äta i form av en söt efterrätt.  

7.3 Vardag och fest 
I det följande kommer jag att ta upp exempel på mat som informanterna 
karaktäriserar som vardagsmat och festlig mat. Jag börjar med den typiska 
vardagsmaten för att gå över till hur informanterna särskiljer mellan var-
dagsmat och festmat.  

7.3.1 Typisk vardag 
När informanterna lägger bilderna i olika högar skiljer de mellan ”typisk” 
vardagsmat så som pajen (bild a) och ”typisk” festmat så som viltfilén (bild 
j). Rebecka identifierar pajen som ”ganska tråkig vardagsmat”, som både är 
”fet” och smaklös. Detsamma gäller falukorven, men hon tycker att det är 
bra att de valt att servera den med så pass mycket morrötter. För Patrik är 
pajen en ”snabblunch”: 

det här är för mig en normal lunch bara. helst ska man värma den i ugnen för 
då blir inte pajskalet mjukt. men man kan värma den i micron om man har 
bråttom. det här är för mig helt vardag. (Patrik 50-årsåldern) 

Anton betecknar pajen som mat “för alla”: 

pajen med tomatsalladen är väl någonting som vem som helst skulle kunna 
göra, på våren, sommaren, snabbt svänga ihop, äta någonting, lagom mycket, 
lagom mättande. som de flesta kan tänka sig tror jag. och paj är ju någonting 
man kan göra och ha, värma på och äta kall. (Anton 40-årsåldern ) 

Bodil vill inte bjuda på bildens korv. Den är alltför mycket ”vardag”. Pajen 
ser dessutom ”lite fattig” ut, vilket placerar den bland vardagsmaten. Anne 
beskriver olika innebörder i lyx och berättar om varför korvbilden känns som 
så mycket vardag:  

lyx kan väl vara lika gärna att lägga ner sin själ i, ja lägga ner sin själ i 
matlagningen och alltså egentligen kan jag känna lite grann att, att lyxmat för 
mig är nog slowfood, tror jag, numer. att få stå en lång stund och tillreda och 
hålla på och pyssla med mycket, ja men det här (Anne syftar på korven och 
de stuvande morötterna som hon har framför sig) skulle kunna vara jättegott 
om det var tillrett på ett annat vis. (M: du tänker dig att det här är lite mera, ja 
inte som slowfood i alla fall alltså) nej precis det här känns som att det är 
tisdagskväll, ingenting på TV, långt till helgen, stökigt hemma (M: skrattar), 
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vi måste få i oss någonting (Anne skrattar) dysterheterna haglar, nej men lite 
så känns det. fastän jag tycker om korv och sådär (Anne 30-årsåldern) 

Mot slutet av intervjun när Anne tittar på korvbilden igen säger hon att om 
en barnfamilj äter korv och med de stuvade morötterna blir det en barnfamilj 
med ”lite mer tid” och ”medvetna föräldrar”. För Patrik är korven en ”icke-
bild”. Korven skulle ”aldrig förekomma i hans kök” och jag frågar vem han 
tror äter den. ”Möjligtvis barn om man byter ut de stuvade morrötterna mot 
stuvade makaroner” och i ”normalhushållet”, menar Patrik:   

det är det här att det ska vara en snabb middag, man orkar inte tänka. och så 
köper man falukorv för att det är billigt och det var extrapris på morötterna. 
(Patrik 50-årsåldern) 

Själv har Patrik ingenting emot att laga mat. Han tycker det är ”avkopp-
lande” och det är alltid han som lagar maten hemma. När barnen var små 
gjorde han ”till och med makaroner” till dem, men idag skulle han ”aldrig i 
livet” äta stuvande makaroner. Han har ”ingen förståelse för mjölmat”. 
Anton som argumenterar för att vi borde äta mer husmanskost till vardags 
konstaterar att det sällan blir så för hans egen del:  

men det är inget som man står och funderar över, vad ska jag äta till middag, 
halv sex i Konsum. ja men då blir det lätt att ta någonting sådant där rafs, 
man bara drar ihop någonting, istället för att planera att idag ska göra det. 
alltså ta sig tid och göra riktigt husmanskost. (Anton 40-årsåldern) 

Måltidsbilderna skiljer sig också från Anton eget ätande i och med att han 
varken äter fisk eller skaldjur. Men ”i stort speglar det väl hur jag skulle 
kunna tänka mig att äta”, säger han: 

(M: det speglar hur du skulle tänka dig, fast inte hur du äter, eller hur tänkte 
du där) ja precis. men som pizzan där till exempel, visst äter jag pizza ofta 
men det är sällan, eller sällan, jag kan inte komma ihåg när jag gjorde pizza 
själv sist. men vissa grejer gör jag ju, men jag skulle aldrig ställa mig och 
göra champinjonsås, så att vissa grejer kanske man skulle vilja äta, men ändå 
inte äter för att man gör saker, jag gör i alla fall saker och ting av ren tristess, 
även om saker och ting är simpelt att göra, gör jag det ännu simplare bara för 
att det går ännu snabbare att göra, så man gör det tråkigt för sig själv. man 
skulle säkert behöva den här variationen, mer sallad än vad man har, man 
kanske har ett salladsblad istället för en hel sallad och sådär. (Anton 40-
årsåldern) 

Bodil tror att många människor idag “prioriterar bort vardagsmaten”. När 
man väl tar sig tid att laga mat “känns det lyxigt”. Av den anledningen har 
hemlagad mat idag blivit en lyx, menar hon. Vid festliga tillfällen är ju där-
emot maten ofta själva huvudsaken. Hur man hanterar vardagsmaten kan 
också skilja sig åt. Kanske har ”upptagna människor i karriären” råd att köpa 
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färdigmat, resonerar Bodil. Nackdelen är dock att man inte riktigt vet vad 
färdigmaten innehåller.  

Såhär långt framgår att informanterna kategoriserar viss mat som typisk 
vardagsmat, så som falukorven och pajen, och att det framförallt är den korta 
tiden man ägnar åt vardagsmaten som skiljer den från annan sorts mat.  

7.3.2 Gränser mellan vardag och fest 
Om vissa rätter ses som ”typiska” vardagsrätter eller ”typisk” festmat, skiljer 
det sig också åt vad informanterna betraktar som vardagsmat eller festlig 
mat. Det handlar om gränsdragningar mellan vardag och fest. Typisk var-
dagsmat är mat som inte tar så lång tid att göra och som är relativt billig. 
Festmat kan till exempel urskiljas genom råvaran eller att den är lite mer 
tidskrävande och komplicerad att tillaga. Men det råder också delade 
meningar om vad som gör en måltid festlig. När Karolina ser på bilden av 
oxfilésalladen (bild c) kopplar hon samman den med ett lite festligare sam-
manhang. Det kan vara sommar och “vinglaset är semester”, men för hennes 
egen del finns ingen skarp gräns mellan vardagsmat och festmat:  

för det är ju den maten jag lagar till vardags också. jag är ju inget bra exem-
pel på det, för jag har ju egentligen ingen skillnad på helgmat och vardags-
mat. för jag lagar alltid bra mat, utom de gånger jag inte hinner äta och då blir 
det fil. (Karolina 40-årsåldern) 

Karolinas eget ätande skiljer sig från bilderna som helhet eftersom hon 
”nästan inte äter någon husmanskost”. Hon tycker att många av bilderna är 
”husmankostaktiga” om man räknar pizzan (bild d) och ”fisksoppan eller 
grytan” (bild g) som husmankost. Hon tror att många människor äter färs-
rätter i vardagen, som inte är representerade i bildurvalet, så som ”tacos och 
hamburgare” och att pasta är vardagsmat för många. Pasta är ju ”både billigt 
och går snabbt att göra”. För Hanna är “böngrytan” (bild h) typisk vardags-
mat som hon ganska ofta äter till lunch. Det är ”okej mat, men inget mer”. 
Patrik betraktar bönorna som ett tillbehör. Det kan till exempel vara en ”bön-
sallad som är en del av buffé”. Han tror inte att man tillagar dem till vardags. 
Samma sorts mat kan också fungera både som vardagsmat och helgmat med 
olika tillbehör. För Hanna blir fisken (bild e) fredagsmat tillsammans med ett 
glas vin:   

det här skulle jag kunna tänka mig att äta en fredag när man är hemma och 
har lite bråttom. även en vardag, men jag skulle kanske inte ha någon sås, 
men en fredag, man köper en sån här fisk någonstans och sen ett glas vitt till 
och man sitter och pratar och varvar ner. och det är det. det är en positiv mat-
upplevelse för mig. den här maten skulle jag äta. (Hanna 30-årsåldern) 
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Men när Hanna tittar på bilden av pizzan (bild d) handlar det om förvänt-
ningar kring måltiden och när gemenskapen kring ätandet inte infinner sig 
trots försök att skapa en ”mysig” stämning:    

hemlagad pizza (skrattar), åhh vad hemskt, det är verkligen hur små vi är på 
något sätt alltså, mys på fredagen med hemlagad pizza (skrattar) (M: skrattar) 
jag vet inte, vad är det med mig, men jag tror att jag alltid har haft lite, jag 
tror jag har lite svårt att, det kanske ändrar sig i takt med att jag ser de andra 
bilderna, men jag har lite svårt att dras med i det här att man ska mysa kring 
mat. vad intressant faktiskt, för att när jag ser det här, syftet med det här, och 
så de här färska tomaterna, och så hänger det nån vitlök däruppe också, men 
jag ser bara den här torra kanten, att man sitter där och äter och ju mer man 
tuggar och känner att vi ska njuta och ha mysigt, det blir en torr eftersmak, att 
det blir inte mer än såhär, förstår du att man kan inte lura sig sig själv, varför 
är jag så kritisk. jag lagar ju väldigt mycket mat själv. men att det uppstår 
någon tomhet det här, de här försöken att göra det mysigt. (Hanna 30-
årsåldern) 

Flera av informanterna associerar bilden av räkgrytan (bild g) med ”lyx” och 
ett festligare tillfälle. Det är både räkorna i sig och flaskan i bilden, såväl 
som inramningen med det vita kaklet, som ger ett lyxigt intryck. Anton tror 
att vi i Sverige ”lyxar till” räkor i matlagning mer än vad man gör i 
Frankrike till exempel. Där använder man nog dem på ett ”vardagligare 
sätt”. Men när vi ska äta räkor är det så ”hypat”; ”nu ska vi äta räkor precis 
som det vore, wow, jättehäftigt”. Varför göra en ”jättesituation över en påse 
räkor”, säger Anton: 

(M: men vad tänker du dig att det är för slags situation det där med räkorna 
och det vita vinet) man börjar nästan förknippa det med såhär romantiskt 
middag eller någonting sånt där. då ska man äta räkor. det är ju inte mycket 
mat på en räka och så dricka, men det blir en sån där, man skapar, man gör 
situationen till en större situation än vad det egentligen är. (Anton 40-
årsåldern) 

Räkgrytan är definitivt inte vardagsmat, säger Patrik. Det ser mer festlikt ut 
med vinet i bilden. Det skulle kunna vara en fredagssupé till exempel. Men 
med kakelbordet ser det ”lite sterilt och kallt ut”: 

när jag tittar på bakgrunden, alltså för mig det ger, det börjar eka lite granna i 
öronen. Det är lite kalt och kallt i med kakelbordet, och lite hårt. man får en 
känsla av att om man dunkar ner flaskan hårt så går den sönder. alltså man får 
det här hårda ljudet, hör jag plötsligt när jag tittar en gång till på bilden. så 
det ger ett lite opersonligt intryck. Det ser mera ut som ett kliniskt kök och då 
förtar det lite av rätten. (Patrik 50-årsåldern)  

Staffan tänker sig att man vill ”förmedla någon slags lyx” med bilden av 
räkgrytan. Själv gillar han inte det vita och jämför med den ”mörka och mur-
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riga” pizzabilden, som han tyckte bättre om. Men vitt kan ju passa bra om 
man vill att det ska ”vara lite lyxigt och fräscht”:  

det är ju i och för sig bara räkor och musslor. det kan man köpa på Konsum. 
men någon som vill göra lite fin fredagsmiddag med räkor och vitt vin eller 
om man har en liten bjudning eller vad det heter, om man vill göra någonting 
extra. Kanske inte till för många, de ser ut som någonting man bara bjuder 
några stycken på. ett litet sällskap. (Staffan 30-årsåldern) 

Vid åsynen av räkgrytan börjar Anne tänka i termer av lyx och att själv styra 
sin egen tid. Det är inte den vanliga jobblunchen säger hon: 

ofta när jag sitter på saluhallar, så ser jag ofta folk som, som jag fantiserar 
om. och de sitter där och de, de är förmodligen i full fart i karriären, någon-
stans, de är på jobblunch, men de ser ut som människor som styr sin egen tid. 
så det signalerar även det, man går ner till saluhallen, man kanske dricker ett 
glas vin med kunder, sen hastar man iväg till ett nytt möte, och det är, det är 
lite så där och de är säkert egenförtagare eller konsulter (Anne 30-årsåldern) 

Jag frågor om Anne menar att de här människorna inte sitter fast i något 
ekorrhjul:  

de tar de jobb de behöver och vill, och då är det roliga och stimulerande jobb, 
och de styr sin egen arbetstid, så att de, det är inte åtta, fem där. utan de, ja 
vill de åka till, åka skidor en helg så kan de göra det utan att, och så kan de 
jobba lite från stugan, och så kan de, ja de sitter inte fast i nåt ekorrhjul nej. 
(M: nej) och de bor bra, och de lever ett sånt där liv, där de har friheten att 
kunna göra lite sådär, som de behagar. (Anne 30-årsåldern) 

För Anne blir räkgrytan en symbol för en privilegierad livsstil när man 
bestämmer själv över arbete och fritid. För Hanna är räkgrytan sådan mat 
som hon ”gärna äter och som även liknar mycket” av det hon äter. Till maten 
dricker hon gärna vin, men är osäker på om det verkligen är en flaska vin på 
bilden.  

Sushi kan få varierande betydelse. För Staffan ligger det en skillnad mel-
lan take-away sushi som man köper till sig själv och att man ”gör en grej” av 
själva sushiätandet, ”pysslar mer” och bjuder bekanta på sushin:  

sushi känns inte så festligt eftersom det kanske inte är någonting som man 
står och gör till alltför många människor. men ändå någonting utöver det 
vanliga. Om man är några stycken, om man vill stila lite inför några bekanta. 
jag tror inte att det är någonting man lagar till sig själv. då går man nog 
snarare och köper take-away. (Daniel 30-årsåldern) 
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Patrik betecknar sushi som festmat:  

sushi är ju mer festlikt för att det ju ganska komplicerat att göra om man inte 
köper det från en sushibar. men oavsett har jag svårt att tänka mig att man 
köper hem till en vardagsmiddag. i Sverige är det nog mer ett festtillfälle. det 
kan också finnas som en del i ett buffébord till exempel eller som en förrätt. 
nu vet jag inte om japanerna äter det som en förrätt, men för mig är det en del 
i någonting annat. (Patrik 50-årsåldern) 

För Patrik är en skillnad mellan vardags- och festmaten att presentationen av 
maten inte är lika viktigt till vardags. Av en matbild önskar han sig: 

jag tycker att det ska vara fokus på maten och så gärna nåt glas och någon 
flaska. just en flaska vin i en matbild ser väldigt gott ut därför att då får man 
ju associationer till att det är lite festligare. vardagsmat är ju också viktig, 
men den är inte så viktig höll jag på säga, att se på. Men det kanske den 
egentligen är, man vinnlägger väl sig för lite för att om att det ska vara 
vackert också, för att man inte hinner riktigt. och det är väl egentligen det 
som jag är sämst på, att lägga upp det riktigt tjusigt sådär. det skulle jag vilja 
lära mig lite grann. (Patrik 50-årsåldern) 

Bland urvalet saknar Patrik en bild av en ”konstfull efterrätt, som kan se 
väldigt komplicerad ut”. ”Detta handlar om mig själv”, fortsätter han. Han 
säger att han inte ”riktigt är så fantasifull” att han klarar av ”den där extra-
touchen”, men tycker att det är ”väldigt lockande” och skulle vilja lära sig 
mer om avancerad matlagning i vilken uppläggningen är en del. Han betonar 
dock att det inte ska vara ”tillgjort”. Det viktiga är att det är ”avancerat och 
äkta”: 

jag tycker det är roligt och för mig är det viktiga, bra råvaror, varsamt hante-
rande och ibland misslyckas man. och jag fuskar inte. jag försöker inte ta 
några genvägar att man använder någonting som är nästan lika bra. gör jag 
paj så gör jag den med smör. ja sen använder jag ansjovis inte sill. det tycker 
jag är viktigt, att inte fuska. för det går inte att fuska i matlagning. (Patrik 50-
årsåldern) 

Anton tycker att det är märkligt att vissa saker anses lyxiga så som ädelosten 
i rödbetsalladen (bild k). Hur kan ”någonting som är dåligt” vara lyxigt? Jag 
frågar vad Anton själv tycker är lyxigt och han säger att han inte tänker på 
det sättet. Han tycker ofta att människor ”överreklamerar saker och ting” och 
”skapar en känsla över någonting”. Visst kan det vara ”gott” att ”dricka jätte-
fin champagne” men för Anton ”spelar det ingen roll”:  

jag äter och dricker saker för att det är gott eller inte, jag funderar inte över 
om det lyxigt eller inte. det tycker jag bara är larvigt. bara liksom för att man 
har kostat på lite mer pengar på det, då är det liksom lyxigare och finare, men 
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man kan väl kosta på sig bra råvaror ändå och bara äta det för att det är gott, 
man behöver väl inte göra så stort väsen över det. (Anton 40-årsåldern)  

Till den typiska festmaten hör viltfilén (bild j). Bodil tycker att viltfilén ser 
”lyxig” ut, särskilt med tanke på att ”det ser ut som det är på någon väldigt 
fin bjudning eller på någon fin restaurang”. Mindre lyxig mat är till exempel 
”pasta och någon sås”, säger hon. Tid man lägger ner på maten och/eller 
råvara bestämmer lyxighetsgrad:   

så det är väl mat kanske som tar lite längre tid som är lyxig. och mat som går 
snabbt som är mindre lyxig. fast jag åt ju jättegod och lyxig (skrattar), vad 
heter det nu, apelsinfisk som jag hittade på arla, som gick jättensnabbt att 
göra. Det är ju typ som nåt grytaaktigt eller så där, och det tog, men det kän-
des också, för då hade jag lax till det. det är också såhär lite lyx. (Bodil 20-
årsåldern) 

De många glasen säger Anton att viltfilén serveras vid ”något lite finare 
sammanhang”. Den enda potatisen skvallrar också om ”typisk finupplägg-
ning”: 

det ser snyggare ut på nåt sätt. skulle man lägga upp två potatisar till, då 
skulle det se så mäktigt och så mycket ut. och så får man ju inte tänka. man 
ska ju inte äta så mycket. så det är väl också så här att det ser lagom ut på 
något sätt (Anton 40-årsåldern) 

Anton framhåller att viltkött är ”lyxigt” eftersom tillgången till viltkött är 
mindre jämfört med kött från tamdjur. Det ”frysta viltskavet” finns ju vis-
serligen alltid i matvaruaffären, men det är ju inte samma sak som färsk vilt-
kött. Viltkött är ”säsongsbetonat” och ska ätas med en gång. När Anton var 
yngre åt han ofta viltkött eftersom släkten hade tillgång till jaktmarker. Då 
var jakten ”årets händelse” —  ”nu är det höst och nu är det jakt och vi får 
älg eller rådjur”. Den största skillnaden jämfört med att ”gå till affären” är 
att man via jakten ”får en annan del i och blir verksam i det på något sätt”, 
menar Anton. ”Rådjurssadeln på saluhallen har man ju ingen relation till”: 

jag menar man behöver ju inte ha en relation till maten, men jag menar det är 
ju en annan relation om min kusin har skjutit den på vår mark, men alltså, då 
kan man ju associera till det på ett annat sätt. då blir det ju mer än bara själva 
rätten i sig. då kan man ju samtidigt sitta och funderar över det, den här har 
han skjutit själv. då blir det godare på ett annorlunda sätt. (Anton 40-
årsåldern) 

Anton framhåller att med viss sorts mat, så som viltkött, följer något mer:  

man kan ju inte springa och köpa hur många älgar så helst, tillgången är ju 
mindre, då blir det lyxigare och godare att äta, det är också en sådan där, man 
skapar sig bild av, en situation i huvudet utav vilt, än om man säger att det är 
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en vanligt fläskkotlett. det finns säkert människor som aldrig äter vilt även 
om de skulle vilja göra det. (Anton 40-årsåldern) 

Informanterna pekar också på att kraven på att festmat är vällagad kan vara 
högre än på vardagsmaten. Vid anblicken av viltfilén säger Patrik att det här 
är ju ”helt klart festmat”, som han inte tror att vem som helst lagar. Men ”ju 
mer komplicerat det ser ut desto roligare tycker jag det är att försöka”, 
tillägger han. Patrik tycker att filén ”ser lagom stekt ut”, men att man 
”misslyckats med potatisen”. I det här sammanhanget är det ju ”nästan 
skamligt”, påpekar han. Potatisen ser ju ”lite ankommen eller skabbig ut”. 
Troligen är det ”lingon och kantarellsås”, eftersom det passar bra till vilt-
smaken. En “rödvinsflaska” alternativt att ”vinet hade varit upphällt i vin-
glaset” skulle ha givit en ”fin extradimension” till bilden. ”Ett kraftfullt rött 
vin, en Bourgogne till exempel”, förtydligar han. Fisken (bild e) kopplar 
Patrik samman med ett mer professionellt matlagningssammanhang:  

det här ser ut att vara gjort av en som kan steka fisk, då blir det mer, ja det här 
kan vara något matlagningsprogram till exempel, så här kan man göra med 
sillen, skära upp skåror då, men det här är inte en vardagsmiddag på det 
sättet, för det där tror jag inte att så många skulle klara av. det här ser lite 
proffsigt, proffskockigt ut på nåt sätt. och tallriken också, det är ju ingen 
vanlig mattallrik det här trots allt. så det är mera att såhär kan man göra och 
så visar man uppläggningen och så, det är ungefär som Tinas matprogram 
som jag ytterst sällan tittar på. (Patrik 50-årsåldern)  

”Dukningen, tre glas, traditionellt porslin och silverbestick” säger Daniel att 
viltfilén ingår i en mer ”formell situation”. Det kan vara ett bröllop”, en 
begravning eller kanske ett femtioårskalas. Troligen sitter man vid ett ”lång-
bord med bordsdam, tacktal och allt sådant där”. ”Köttet ser väldigt gott ut”, 
säger han. I likhet med Daniel föreställer sig Staffan att filén är mat vid ett 
jubileumsfirande, ett bröllop eller liknade. Det ser både ”festligt och påkostat 
ut” och är inte mat som man ”gör hemma till sig själv”. Det ser ”väldigt, 
väldigt vitt” ut, och gör bilden ”lite tråkig”. Staffan saknar festen runtom-
kring” på bilden:  

kanske att man ser att det står på ett långbord och att man ser att det är vin-
flaskor och kanske att man ser någon i frack i bakgrunden eller så. jag hade 
velat ha lite mer liv och rörelse. (Staffan 30-årsåldern) 

Det är ”klassisk dukning och mat”, konstaterar Rebecka. ”Kantareller och 
gräddsås är ju aldrig fel”, fortsätter hon. Men eftersom Rebecka inte äter kött 
är det långt ifrån en önskemiddag för henne:  

men jag undviker ju kött, vad ska man säga i största möjliga mån, och helt 
kött och lite rosa är jag inte alls intresserad av längre. så det väcker nästan lite 
äckelkänslor. jag vet inte hur jag skulle bete mig om jag hamnade i den 
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situationen att jag fick den här tallriken serverad utan att det hade gått hem att 
jag inte åt det. och med tanke på den här dukningen så skulle det ju inte kän-
nas speciellt kul för värdinnan eller värdparet eller vad det nu kan vara. det 
väcker lite funderingar kring den här middagen. (skrattar) (M: funderingar 
alltså kring) ja här är det ju mer hur man ska, vett och etikett höll jag på att 
säga. att man ska tvingas äta en halv eller hel såndär för att man inte ska dra 
på sig uppmärksamhet helt enkelt. så att det är ett svårt läge. (Rebecka 30-
årsåldern) 

Av citatet framgår att en festlig middag även kräver anpassning till gästernas 
behov. Vissa preferenser vad det gäller vad det gäller mat och ätande är 
svåra att göra avkall på. Det dilemma som Rebecka beskriver, att försöka äta 
en maträtt som man känner stark ovilja inför eller att göra värden uppmärk-
sam på detta visar också att en festsituation innehåller förpliktelser för både 
gäst och värd. Därutöver kan det också vara så att vissa preferenser eller 
ställningstaganden vad det gäller mat och ätande är lättare eller svårare att få 
gehör för i det sociala livet, vilket kan få betydelse både i vardagliga och 
festliga sammanhang. Hanna har förändrat sin syn på vad hon kan bjuda på. 
Idag kan även den ”onyttiga” maten vara en del av en ”bra” festmåltid:  

att jag på nyårsafton gjorde en stor fet, alltså ungefär glace au four från mat 
Tinas recept, mitt tidigare hatobjekt. och att jag kände att det var okej att äta 
det. det var en del av en bra måltid. jag tyckte att vi gjorde en bra nyårsmid-
dag. köttet var bra och det var en lyckat nyårsmiddag på många sätt. (Hanna 
30-årsåldern) 

Staffan som inte ”känner sig hemma” med så många av rätterna, förutom 
pizzan och bönorna som är mat som han äter då och då, skulle kunna tänka 
sig att själv göra rödbetsalladen. Ett lämpligt tillfälle kan vara en ”nyårsafton 
för vegetarianer”, tillägger han. När Rebecka ordnar bilderna i olika högar 
väljer hon först ut de bilder som visar mat, som en ”sådan som hon, som 
gillar god mat” tilltalas av. Det är rätter som hon skulle göra ”på sitt eget 
sätt” och kan tänka sig att bjuda på. Det är de båda salladerna (bild c och k), 
ärtsoppan (bild f), räkgrytan (g) och sushin (bild i). Även paj (bild a) tycker 
hon om att äta, förutsatt att man gör den ”god” förstås. För att ge ett mer 
utförligt exempel, ”så som matintresserad” skulle Rebecka inte ”servera 
räkgrytan” så som den ser ut. Den framstår som alldeles för ”fattig i 
ingredienser”. Visserligen ”hoppas” hon att det är en ”smakrik sås” som man 
kan ”doppa ett gott bröd i”, men det är inte tillräckligt för att det ska vara en 
“någorlunda helgmåltid eller umgängesrätt”:  

den skulle ju aldrig komma på bordet, hur goda och nyskalade räkorna än är, 
så skulle jag ju aldrig kunna stå för den där bjudrätten. (M: vad är det som 
saknas tycker du) ja det är ju det visuella och smakinnehållet liksom. den är 
för enkel. (Rebecka 30-årsåldern) 
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Rebecka tycker att ”tallriken drar ner rätten ytterligare”. Hon ”vill se maten 
och inte distraheras av någon porslinsmålning”. En tallrik i färg däremot 
skulle kunna ”lyfta fram” maten. Inte heller bönorna (bild h) fungerar som 
bjudrätt:  

det här skulle jag heller aldrig servera (bönorna) för då skulle alla tycka sen 
att jag är tråkig vegetarian. jag är ju ingen vegetarian, men folk envisas ju 
med att lägga en i det facket, eftersom man försöker att avstå från att äta kött. 
nu har vår familjesituation gjort att jag har accepterat vissa saker, vilket 
ibland ger mig fruktansvärt dåligt samvete. ja, så det här skulle ju vara en 
hopplöst dålig introduktionsrätt till nya bekanta. (Rebecka 30-årsåldern) 

Rebecka skulle egentligen vilja vara ”vegetarian helt och hållet” eller ”till 
och med vegan”, men förklarar att om de endast skulle äta vegetarisk mat i 
familjen så skulle det innebära att hon fick laga all mat själv, eftersom 
”många människor inklusive Anders” har ”svårt att komma på någonting 
annat än med en köttbit i”. Rebecka återvänder till bilden av viltfilén (bild j) 
och säger:  

men folk tycker att, folk, nu generaliserar jag, men de flesta känner nog att 
om de har blivit serverade det här har de fått en rejäl måltid, och jag tycker ju 
inte att de har det. det här är ju ingen fullgod måltid. (M: vad är det som sak-
nas i den) ja det saknas ju jättemycket grönsaker. de har fått ett persiljeblad 
och lite, kanske visserligen, fina lingon. men det räcker ju inte. du blir ju 
jättemätt. men min kropp skulle inte längre må bra av att vräka i sig de här i 
alla fall. hårdsmält och näringsfattigt och färglöst. men det flesta tror jag 
skulle vara jättenöjda och få de här oxifilébitarna. (Rebecka 30 årsåldern)   

Mot slutet av intervjun kommer Staffan att tänka på att kokböcker ”inte har 
något ansvar eller näringssamvete”, om de inte är ”specialkokböcker”. ”Det 
ska se läckert ut”, konstaterar han. Många av bilderna visar ju också mat i 
olika sammanhang säger han och kommer skrattande att tänka på att på “den 
fina köttfesten” äter man ju inga grönsaker till exempel.  

Flera av informanterna associerar marängsviss med ”barnkalas” och 
påpekar att marängsviss ska innehålla vissa ingredienser. Vid anblicken av 
marängsvissen säger Bodil att även om det är ”spännande att prova nya 
saker” behöver man ju inte ”krångla till det för mycket om man inte har tid”. 
Om man lägger till ”banan och glass” fungerar marängsvissen bra som fest-
lig ”snabbefterrätt”: 

barnkalaskänsla, men ändå tycker jag det är helt, jag tycker att det är rätt 
roligt att bjuda på en sån grej på vuxenkalas också. det behöver inte vara 
såhär jätteflashigt och jag vet inte vad jag säga, exklusivt eller nya grejer som 
man aldrig har testat förr, så att det ska se så snitsigt ut eller, utan mar-
ängsviss funkar väldigt bra (skrattar). med lite strössel på, såhär kalaskänsla. 
(Bodil 20-årsåldern)   
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Anton säger att när det gäller marängsviss “så hänger det på marängerna”. 
Maränger är ”egentligen en färskvara”. Köpta maränger är ”fuskgjorda”, 
”dåliga”, ”tråkiga” och innehåller ”en massa konstigheter”. Därför kan mar-
ängsviss som är en ganska ”simpel” efterrätt bli ”riktigt lyxig” om man gör 
den på ”rätt sätt”. Patrik tycker att hela efterrätten ”faller på de köpta 
marängerna”. Trots linneduken ser han ”ingenting festligt” i bilden:  

ska jag äta maräng ska de vara sega inuti. det här är ingen efterrätt som jag 
skulle göra, för jag tycker inte om den själv. svårt att veta om det är sprutat ur 
en chokladtub. nej det ser ut som man gått för mycket genvägar för att det ska 
passa min gom. (Patrik 50-årsåldern) 

Hanna resonerar på liknande sätt och säger att hon skulle bli ”väldigt förvå-
nad” om hon blev bjuden på den här rätten, om hon inte visste att det var 
någon som var ”grymt duktig på att laga mat och att det låg ett hantverk 
bakom”. Staffan konstaterar att det är ”marängsviss för vuxna, utan glass och 
bananer”. Den vita linneduken gör att det ser ”minimalistiskt ut”, vilket inte 
är någonting som Staffan uppskattar särskilt mycket. Å andra sidan kan det 
kanske ”passa i en fin kokbok”, men då hade det också ”varit finare” om 
marängerna sett ”hemgjorda och lite defekta” ut:  

om man tagit min version kanske man snarare skulle haft girlanger och bal-
longer, så hade det varit recept till ett barnkalas. men det här ska man väl 
bjuda vuxna på då. jag hade nog hellre sett barnversionen. det ser fint men 
lite tråkigt ut. lite kyligt. Jag hade velat ha lite lajban (skrattar) (Staffan 30-
årsåldern) 

Sammanfattningsvis: när informanterna resonerar om vad de betraktar som 
festligt påpekar de att det handlar om matens presentation, råvara och exklu-
sivitet. Exempelvis, viltkött blir lyxigt genom att det inte är så tillgängligt 
som annat kött. Tillbehör och dryck, avgör också om något uppfattas som 
festlig eller inte. Med sås och ett glas vin blir fisken fredagsmat. Men ibland 
beskrivs det ”lyxiga” i termer av ”kejsarens nya kläder”. Det framstår som 
godtyckligt i den meningen att vi ”bestämmer oss för att någon särskilt är 
lyxigt”, när det lika gärna skulle kunna vara något annat. Detta resonemang 
visar att det råder många spänningar kring vad som ska betraktas som fest-
mat. Detta berör också relationen mellan gäst och värd. Det handlar om vad 
man anser är ”tillräckligt bra” att bjuda på. Maten ska hålla en viss en stan-
dard, men var gränsen går bestämmer man själv. Åsikterna går isär om det är 
godtagbart att förenkla och bjuda på ”snabbefterrätt” eller om marängsvis-
sens maränger ska vara hemmagjorda. Frågan om vad som ska betraktas som 
festmat ifrågasätts också. Traditionellt betraktas viltfilén eller steken som 
festmat, men för den som valt bort kött från kosthållet är det ingen önske-
måltid. Själva måltidsinramningen är också betydelsefull för den upplevda 
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feststämningen. Skall det vara vitt och minimalistiskt, färg och form eller 
girlanger och ballonger?  
 
I det här kapitlet framgår att informanterna både förhåller sig till sitt eget 
ätande och till olika mat- och ätandeideal när de kommenterar kokboksbil-
derna. De talar om mat och ätande i termer av modernt/omodernt, nyt-
tigt/onyttigt och vardag/fest. Det som fokuseras är både mat som konsum-
tionsvara och mat som risk. Det senare handlar om såväl mat som hälsa och 
mat som social risk (kännedom om trender, ideal och så vidare). När infor-
manterna talar om de olika måltidsbilderna placerar de in dem i olika sam-
manhang. Att laga riktigt husmanskost kan ses som en del i det goda livet, 
att äta grön, lätt och ”fräsch” mat är modernt, falukorv är lika med vardag, 
att ägna maten mycket tid är ”lyx”. Med bildintervjuerna fördjupas förståel-
sen kring vad vi bör äta. Det framgår tydligt att hälsoaspekten är en indel-
ningsgrund för olika sorters mat. Informanterna kommenterar ofta om målti-
den ser nyttig eller onyttig ut. Exempelvis framträder matens visuella 
aspekter på så vis att ”det feta” ibland kan urskiljas tydligt ovanpå maten och 
tala om att den är onyttig; ”flottig”, fet korv tilltalar inte. Informanterna pla-
cerar också in maten längst en tidsaxel. Det är äldre husmanskost, rätter som 
var moderna under en viss tidsperiod (så som åttiotalets ”heta räkor) och mer 
nutida mat. Ett modernt mat- och ätandeideal framträder enligt vilket maten 
inte bara ska vara hälsosam utan också vara ”sinnlig” och gärna erbjuda en 
upplevelse utöver själva maten.  
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8. Föreställningar om mat och ätande 

Som vi har sett så har tidigare forskning pekat på att mat och ätande idag är 
ifrågasatt på ett annat sätt än tidigare, både vad gäller människans relation 
till djur och natur och till sin egen hälsa. Avsikten i den här avhandlingen är 
att närmare belysa hur människor i ett vardagligt sammanhang förhåller sig 
till mat och ätande. I fokus är delade föreställningar om vad och hur vi bör 
äta, så som de kommer till uttryck i informanternas redogörelser för sitt eget 
och andras ätande och syn på olika matfrågor i samhället. Sådana föreställ-
ningar säger oss också något om hur människor ”svarar” på påverkans-
processer i samhället, i det här fallet imperativ om vad och hur vi bör äta 
som når oss via media och samhällsinformation. En utgångspunkt är just att 
människor inte passivt tar till sig ny information utan både integrerar det nya 
med tidigare kunskap och positionerar sig till informationen. Det senare kan 
även innebära att imperativ och ideal utmanas på olika sätt. I det följande 
kommer jag att diskutera den empiriska studiens resultat med avseende på 
föreställningar om vad och hur vi bör äta.  

Analysen av intervjumaterialet visar att dessa föreställningar framträder i 
form av en tankefigur, bestående av en uppsättning idéer som står i dyna-
misk relation till varandra: 1) idéer om olika sorters mat, 2) idéer om relatio-
nen mellan kosthåll, ätandemönster, kropp och hälsa 3) mat och ätande som 
identitet. Dessa tre komponenter relateras till varandra genom de sätt på 
vilka informanterna beskriver att ätandet av olika sorters mat kan ge upphov 
till olika kroppar och identiteter. Informanternas kategorisering av olika 
sorters mat — ”vanlig” mat, ”modern” mat, ”farlig” mat, ”hälsosam” mat, 
”etisk” mat, och ”festlig” mat (se kapitel fem) — kan beskrivas som en 
resurs som ger underlag för meningsskapande och positionering. Vidare, när 
informanterna knyter viss sorts mat till vissa sammanhang eller grupper av 
människor relateras olika kosthåll eller ätandemönster till olika identitets-
positioner, så som att ha ett ”sunt” förhållningssätt till mat eller den ”poli-
tiska vegetarianen” (se kapitel sex). Jag menar att dessa positioner tillsam-
mans kan betraktas som en repertoar av olika identitetspositioner som 
används i meningsskapandet kring mat och ätande. Jag betraktar tankefigu-
ren som ett nätverk av olika idéer som är relaterade till varandra, vilket är i 
linje med hur föreställningarnas uppbyggnad diskuteras inom social repre-
sentationsteori (Moscovici 1998). Medan de tre komponenterna mat, 
kropp/hälsa och identitet är konstanta består dynamiken i föränderligheten i 
komponenternas innehåll och i relationen dem emellan. Informanterna 
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beskriver ett ”matlandskap”29 i förändring. Bardomens mat är inte densamma 
som nutidens och innebörden i olika identitetspositioner förändras över tid. 
”Nya” sorters mat tillkommer, så som GI-mat, vilket också innebär att nya 
möjliga identitetspositioner tillkommer. Sålunda, föreställningar om vad och 
hur vi bör äta gestaltas på olika sätt beroende på vilken mening dessa tre 
komponenter ges. Man kan säga att relationen mellan mat, kropp/hälsa och 
identitet befinner sig i en ständig rörelse och präglas av olika spänningar. I 
det följande kommer jag att behandla olika aspekter av detta nätverk av 
idéer. Först tar jag upp frågan om hur informanterna länkar mat till olika 
sammanhang och att mat därmed kan ses som något mer än ”bara mat”. 
Vidare belyses hur föreställningarna kan ses som uppbyggda av spänningar 
och motsättningar och hur detta kan förstås i relation till ett ständigt pågå-
ende identitetsarbete. Till sist handlar det om på vilket sätt föreställningarna 
kan förstås som ”bryggan” mellan individen och samhället, dels i form av 
idéer om mat som risk och hälsa, dels som ett identitetsarbete och svar på 
samhällspåverkan.  

8.1 Mat är mer än ”bara mat” 
I intervjumaterialet framträder olika idéer om vad mat är. Man kan säga att 
informanterna besvarar frågan om vad mat är genom att dela in maten i ett 
landskap av olika sorter (se kapitel fem och sju). Som framgått är denna 
indelning inte ”neutral”. Att kategorisera innebär både att jämföra och vär-
dera och att placera maten i ett särskilt sammanhang. Det kan vara mer kon-
kreta sammanhang så som barndomen, erfarenheten av en samborelation, ett 
festligt sammanhang eller mer idémässiga sammanhang, som exempelvis 
djurrätt eller miljöfråga. Samma mat kan få olika betydelser i olika samman-
hang. Det är när den placeras i sitt sammanhang som maten ges mening och 
blir något mer än ”bara mat”. Den kan vara en påminnelse om barndomens 
hemlagade husmanskost, ett politiskt ställningstagande eller en symbol för 
det nya och moderna. Några exempel från bildintervjuerna visar tydligt att 
kategoriseringen i olika sorters mat är en värdeladdad process. Viltfilén kan 
vara ett exempel på klassisk festmat vid ett högtidligare tillfälle eller en 
besvärlig social situation för gästen som inte äter (rött) kött. Det kan också 
handla om delaktighet, om den berörda personen på ett mer direkt sätt är 
inbegripen i anskaffningen av maten. Några av informanterna beskriver att 
det ger ”något mer” att äta eget vilt eller egenfångad fisk. Det beskrivs också 
som motsatsen till den anonymiserade maten som möter oss i livsmedels-
butiken. Filén kan också symbolisera en svunnen tid då matlagning fick ta 
tid. Därigenom kan den fungera som en motbild till vår tids stressade till-
varo. Ytterligare ett exempel är de många betydelser som sushi ges av 
                               
29 Med benämningen matlandskap avser jag informanternas indelning i olika sorters mat.  
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informanterna. Sushi kan betraktas som modern smalmat som erbjuder en 
upplevelse utöver själva maten, likriktad trendmat (alla ”måste” äta sushi) 
och som vardagsmat (sushi är lika vanlig mat som spagetti och köttfärssås) 
och så vidare. De olika sammanhang som informanterna placerar in maten i 
har jag valt att kalla för olika arenor i tid och rum. Maten placeras också i 
mer övergripande kontexter som säger något om informanternas förståelse 
av till exempel mat som hälsa och välbefinnande eller mat som risk.  

Det framgår tydligt, särskilt av bildintervjuerna, att indelningen i olika 
sorters mat karaktäriseras av självklarhet, spontanitet och direkthet. Infor-
manterna dröjer sällan med att placera maten i ett sammanhang (med 
undantag om de är osäkra på vad som visas på bilden). En annan aspekt av 
sorteringsprocessen är att det i ganska stor utsträckning råder samstämmig-
het mellan informanterna när det gäller vilka sorters mat man talar om, 
liksom vilka sammanhang olika sorters mat placeras in i. Men samma mat 
kan även ges olika innebörd då den placeras i ett visst sammanhang. För att 
återknyta till viltfilén, flera av informanterna placerar den i ett högtidligt, 
festligt och/eller traditionellt sammanhang. För den som är road av matlag-
ning kan bildens filé symbolisera frågan vad som krävs av en bjudmåltid. 
Exempelvis, en informant säger att steken ser bra ut men den ”skabbiga” 
potatisen inte duger i ett festsammanhang. Filén kan även stå för en ”krock” 
mellan idéer om vad som anses vara bra bjudmat, så som ett ifrågasättande 
av köttätande och idéer om att måltiden behöver moderniseras för att passa 
vår hälsomedvetna tid. Här vill jag visa att från en mer eller mindre gemen-
sam plattform, bilden av viltfilén, pekar informanternas resonemang vidare 
mot skilda sammanhang och frågor. På så vis blir informanternas kategorise-
ring av mat ett nyckelhål in i aktuella mat- och ätande frågor så som proble-
matiseringen av köttätande och dagens hälsofokus. En slutsats i den här stu-
dien är att så som medlemmar i en kultur tycks det som att vi känner igen en 
rad sorters mat och sammanhang som dessa kan placeras in i, som vi delar 
med varandra. Detta, att vi tycks dela förståelse av olika sorters mat och 
sammanhang stöds också av att informanterna tar för givet att jag delar deras 
förståelse, då de inte närmare förklarar sina kategoriseringar. Det är snarare 
så att jag emellanåt har fått ställa frågor och markera att jag inte är så bekant 
med ett särskilt sammanhang som informanten resonerar om.  

Som framgått i kapitel fem, sex och sju spänner kategoriseringarna av mat 
över en rad skilda områden och involverar olika slags imperativ. Detta pekar 
på att det finns en bredd av olika sammanhang som informanterna placerar 
in mat i, som framträder än tydligare när man ser till materialet i de båda 
intervjuerna, intervjusamtalen utifrån frågeguiden och bildintervjuerna. Den 
första intervjun när vi samtalar med utgångspunkt i informanternas egna 
erfarenheter och förhållningssätt eller ställningstaganden till olika ätande-
frågor eller företeelser i samhället talar informanterna bland annat om den 
massproducerade färdiglagade maten. Snabbmat placeras inom ramen för det 
moderna livet karaktäriserat av högt tempo och brist på tid. I detta samman-
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hang betraktas snabbmat både som ett ”nödvändigt ont” (exempelvis tradi-
tionell snabbmat som Mc Donaldshamburgaren) och som ett mer aktivt livs-
stilsval, exempelvis ”jag bor ensam, hinner inte laga mat” och äter mycket 
snabbmat, men väljer bland ”favoriterna”. Som jag visade i kapitel fem kate-
goriserade informanterna sushi och viktväktarlådan hos livsmedelsbutiken, 
som ett exempel på nyttigare snabbmat, vilket placerar den här sortens 
snabbmat inom ramen för en hälsosfär. Den onyttiga snabbmaten karaktäri-
seras å sin sida, med kopplingen till ohälsa, som ”farlig” mat. Till ”farlig” 
mat hör också den osäkra massproducerade maten. Informanterna uttrycker 
det som att vi inte alltid vet vad den innehåller av dolt socker eller miljö-
gifter. Sammanhanget är här den storskaliga livsmedelsproduktionen och den 
riskfyllda relationen mellan människa, djur och natur. Kategorin ”etisk”, mat 
med till exempel kravmärkt och ekologiska livsmedel, kan ses som ett svar 
på dessa risker, vilket är i linje med Iversens och Holms (1997) danska stu-
die, i vilken informanterna uttryckte att ett ekologiskt jordbruk är ett alterna-
tiv till det riskfyllda industrialiserade jordbruket. En skillnad är dock att 
kravmärkt mat i den här studien inte enbart utmålas som en lösning. Dels 
uppger en del informanter att de inte har så mycket kunskap om kravmärkt, 
dels menar en del informanter att det förekommit fusk med kravmärkningen. 
Även om merparten av informanterna i den här studien förespråkar att man 
bör köpa kravmärkt så gäller det således inte alla, vilket kan jämföras med 
resultatet från Halkiers (2004) studie, i vilken föräldrar uttryckte olika åsik-
ter om nyttan med att handla miljömärkta livsmedel. Vidare har empiriska 
studier visat att människor delar in mat i bra respektive dålig mat som ett 
”svar” på risk (Lupton 2000). Exempelvis, bra mat är lika med ”naturlig” 
och ”hälsosam” mat medan dålig mat är lika med ”behandlad” och ”ohälso-
sam” mat. Lite förenklat kan man säga att det första intervjusamtalet handlar 
om informantens ”egen plats i ätandekulturen” och presentation av sig själv 
som ätare.  

I bildintervjun däremot framträder andra aspekter av mat och ätande och 
sammanhang som maten placeras in i. Det tycks som att informanterna ger 
uttryck för en mer generell förståelse av mat och ätande. Lite tillspetsat kan 
man säga att de mer tydligt talar om mat som konsumtionsvara eller som 
risk. Viss mat väljs bort för att den betraktas som onyttig till exempel. Viss 
mat bejakas. Oxfilésalladen ligger i tiden, medan falukorven framstår som 
hopplöst passé. Men tillsammans med stuvande morrötter får korven en 
annan betydelse och kan till exempel serveras av ”medvetna” föräldrar, vil-
ket pekar på att maten får sin betydelse i ett sammanhang. Anblicken av 
marängsvissen eller ”sockerbomben” ger associationer till förekomsten av 
”osynligt” socker i färdigmat. Fisken för oss rakt in i naturen och kan använ-
das som en konstrast mot Konsums frysta fiskblock. Men som framgått i 
kapitel sju uppehåller sig informanterna, när de ser på kokboksbilder, främst 
vid om maten kan betraktas som nutida/passé, nyttig/onyttig eller vardag-
lig/festlig. Detta görs genom att de närgranskar såväl innehåll som presenta-
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tion av maten. Fett och sött skiljer onyttig mat från nyttig och omodern mat 
från modern, ett tallriksmönster talar om att det är 70-talsmat, kvist av ört på 
soppan berättar att man har ambitioner med måltiden, pizza kan vara både 
vardag och fest beroende på sammanhang. Kartongpizza är vardag, hemma-
gjord pizza tillsammans med vännerna är festligt och den italienska pizzan 
på fina restaurangen likaså. Av särskilt intresse är att informanterna placerar 
in maten längs en tidsaxel. Sammanhanget som maten placeras in i är olika 
tidsperioder. Att äta ”riktiga” hemlagade kåldolmar (till skillnad från livs-
medelsaffärens frysta) kan påminna om en tid då den ”bondförnuftiga” hus-
manskosten var rådande. ”Heta räkor” betecknas som typisk ”åttiotalsmat”. 
Nyfikenhet på andra länders matkulturer, att äta indiskt, thailändskt, libane-
siskt är en del av nutiden liksom hälsomedvetenheten. Sammantaget visar 
materialet från de båda intervjuerna på en bredd och variation av olika sam-
manhang som maten placeras in i, som går utöver maten i sig. Genom att 
kategorisera mat blickar informanterna tillbaka, kommenterar dåtiden eller 
det som de uppfattar som vår tids livsvillkor, det höga tempot och stressen 
och rovdriften på naturen. De förhåller sig också till det som kan ses som 
omodernt eller modernt och vår tids mat- och ätandeideal.      

Sammanfattningsvis, matens ges mening och värderas när den placeras i 
ett särskilt sammanhang. Man kan säga att kategorisering och ”bör” är sam-
manflätade med varandra. Det jag vill lyfta fram är att kategoriseringen alltid 
innehåller en undertext och att matlandskapet är fyllt av spänningar, motsätt-
ningar och dilemman. Här vill jag också fästa uppmärksamheten på att inne-
hållet i kategoriseringarna kan ses som föreskrivande, vilket är i linje med att 
sociala representationer är normativa och förskrivande (Moscovici 1984). 
Det är i någon mening uppfodrande och uppmanar oss att agera på ett sär-
skilt sätt (om så endast i tanken), så som att vi på olika grunder bör undvika 
viss mat och bejaka annan sorts mat.  

8.2 Föreställningarnas mångdimensionella och 
motsättningsfyllda karaktär 
Som tidigare betonats är föreställningar om vad och hur vi bör äta karaktäri-
serade av spänning och rörelse både inbördes mellan de olika klustren av 
idéer och över tid. Detta är i linje med ett synsätt på föreställningar som 
karaktäriserade av inre spänningar och motsatser (Marková 2003; 
Jovchelovitch 2007). Med begreppet ”kognitiv polyfasi” framhålls att skilda 
och även motstridiga kunskapsformer med olika slags rationalitet kan sam-
existera hos individer, i sociala grupper och sociala sammanhang: 

Representational fields such as these comprise heterogenous and multiple 
forms of knowing which live side by side fulfilling different functions and 
responding to different contextual demands. They constitute patchworks of 
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knowledge where science, belief, ideology and common sense, to site just 
some, are used as resources and drawn upon depending on the situation and 
on what it as stake. Given the diversity of functions and aims of these differ-
ent knowledges, coexistence via social inclusion becomes an assent for both 
communities and individuals. (Jovchelovitch 2007:145)     

Av citatet framgår att olika typer av kunskaper så som vetenskap, ideologi 
och vardagskunskap ses som kulturella resurser som vi kan använda oss av i 
olika sammanhang. I det följande kommer jag att närmare beskriva hur 
spänningar, motsättningar och dilemman framträder på tvärs över intervju-
materialet vad det gäller både idéer om mat och idéer om kropp och hälsa. 
Analysen visar dels att här framträder olika ”spänningsfält” av frågor, di-
lemman och motsatta idéer angående vad och hur vi bör äta, dels att identi-
tetsskapandet sker i relation till dessa spänningsfyllda mat- och ätandeområ-
den. Det framgår att vissa sorters mat väcker fler frågor och mer reflektion 
hos informanterna än andra sorters mat. Snabbmat och etisk mat väcker frå-
gor kring den ”överfeta” snabbmatens kvalité, vårt förhållningssätt till 
snabbmatsproducenterna, djurrätt, ekologisk mat. Även frågan om hur vi bör 
äta, som jag i kapitel sex talar om som olika kosthåll och ätandemönster så 
som vegetarisk eller blandkost, GI-diet eller tallriksmodell, är spännings-
fylld. Man kan säga att det väcker ideologiska frågor som berör människans 
relation till djur och natur. Här finns även ett hälsoperspektiv och en när-
ingslära som ligger till grund för detta perspektiv som är ifrågasatt och före-
mål för reflektion. Visserligen syftar näringslära till att ge ett ”vetenskapligt” 
och ”objektivt” svar på frågan av vad som är hälsosamt, men samma när-
ingslära är i dag kanske mer ifrågasatt än någonsin, vilket är i linje med 
Giddens (1991) beskrivning av det reflexiva risksamhället. Inte minst märks 
detta genom återkommande mediadebatt och nya dieter som gör anspråk på 
att erbjuda det bästa sättet att äta. Ett exempel på hur spänningsfyllt området 
är syns i inledningen till boken Ursprunglig föda. Vad vi borde äta och var-
för vi inte gör det av läkaren Staffan Lindeberg och arkeologen Bo Gräslund:  

Om vi alla följde kostråden i denna bok, skulle svenska folket generellt vara 
vid bättre hälsa, leva längre, dö friskare och kunna glädja sig åt bättre sam-
hällsfinanser. Vi vet att detta är lättare sagt än gjort. Ändå tycker vi att det 
kan vara värt ett försök. När vi presenterar denna bok gör vi det inte för att 
förespråka ännu en modebetonad åsikt om vad vi borde och äta och inte äta. 
Det har varit vår strävan att bygga framställningen på vetenskaplig grund så 
långt detta varit möjligt inom ett område där systematisk forskning ännu är i 
sin början. (Lindeberg & Gräslund 2005:11) 

En ytterligare fråga är hur spänningar och motsättningar framträder på tvärs 
över alla matkategorier. Jag vill påstå att även om vissa sorters mat, så som 
snabbmat eller etisk mat, framträder som särskilt spänningsfyllda så inne-
håller samtliga matkategorier i den här studien sina motsättningar. Den 
”vanliga” maten berör till exempel frågan om tradition och modernitet. En 



 225

farhåga är att vi är på väg att förlora den svenska husmanskosttraditionen till 
förmån för influenser från andra länders kök. När informanterna talar om 
den ”vanliga” maten ställs också halvfabrikat mot hemlagad mat, vilket 
aktualiserar motsättningar mellan att ”mat inte får ta lång tid” och idealet att 
”allt bör vara tillagat från grunden”. Man kan säga att när informanterna 
behandlar frågorna om vad och hur vi bör äta uttrycker de idéer om vad som 
är bäst eller önskvärt. Det handlar om normer, värderingar och ideal. Före-
ställningar om mat och ätande säger därför också något om hur vi vill att 
samhället ska se ut och hur människan skall leva. Jag menar att spänningar 
och motsatser på så sätt erbjuder olika identitetspositioner. Här är det inte 
individens identitet jag intresserar mig för, utan hur informanterna identifie-
rar möjliga identitetspositioner relaterade till mat och ätande och ger dessa 
positioner innebörd. Av särskilt intresse i detta sammanhang är att resultatet 
från bildintervjuerna erbjuder delvis annorlunda stoff kring identitetspositio-
ner jämfört med materialet från första intervjutillfället. När informanterna 
ser på måltidsbilder från kokböcker kretsar samtalet i liten grad kring den 
etiska maten och ställningstaganden man valt att göra. Istället blir frågor som 
berör social risk mer framträdande i materialet. Med social risk avser jag 
idéer om eget och andras ätande i vid mening och i en mängd situationer — 
så som att äta tillsammans med arbetskamrater i lunchrummet, familjemålti-
den eller som gäst eller värd i olika sammanhang och så vidare – får oss att 
framträda inför andra som olika sorters ätare.  

En dimension av identitetsskapandet har jag valt att kalla för Är/Bör-
dilemmat. Bör är lika med idealet, hur det ska vara. Detta handlar om vad 
informanter uppfattar som vedertaget, rekommenderat och idealt och hur de 
anammar detta eller omformulerar det så att det bättre stämmer överens med 
egna värderingar. Man strävar mot detta Bör men det är inte tvingande. Med 
Är avser jag det som informanterna beskriver som realiteten, det vill säga 
hur det verkligen förhåller sig. Ibland är Är och Bör samma sak, ibland inte. 
Så som jag ser det kan Är/Bör-dilemmat förstås som ett identitetsarbete, som 
jag skulle vilja beskriva som en ständig pågående pendling mellan ett Är och 
ett Bör. Man måste ständigt upprätthålla sin identitet, men man kan även 
välja att byta ”riktning”. I detta identitetsarbete använder man sig av kultu-
rella resurser, olika möjliga positioner och förhåller sig reflexivt till påver-
kan av olika slag, så som imperativ om vad och hur vi bör äta. I det följande 
kommer jag att ta upp några olika spänningsfält som framstår som centrala i 
den här studien och som berör detta Är/Bör-dilemma. Det är disciplinering 
och hälsa kontra njutning och välbefinnande, samhällsansvar kontra egen-
intresse och vardagsliv kontra mat- och ätandeideal. Det är informanternas 
beskrivningar av dessa spänningsfält som är i fokus, framförallt med avse-
ende på hur de länkar olika identitetspositioner till dessa spänningsfält. Jag 
vill också lyfta fram att ätandepositioner inte bara beskrivs som ett ”svar” på 
risk utan även kan betraktas som riskfyllda i sig själva.  
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8.2.1 Disciplinering och hälsa kontra njutning och välbefinnande  
Hälsoimperativet beskrivs ofta som ett ”påbud” och tillsammans med vår 
tids utseendefixering förknippas det med en ätandekultur i vilken smalhets-
idealet blir en ledstjärna. Detta ideal problematiseras på olika sätt av infor-
manterna, som lyfter fram ett komplext samspel mellan individ och kultur 
och hur genusförväntningar kan få betydelse för hur kvinnor och män för-
håller sig till mat och ätande. Informanterna pekar på att smalhetsidealet 
riskerar att slå särskilt hårt mot kvinnor, vilket kan ta sig uttryck i att kvinnor 
försöker utesluta allt fett i kosten, även det som behövs för kroppens funge-
rande. Att anknyta väldigt hårt till idealet kan således leda till ohälsa för 
individen. Ett förslag är att den ”reklamkvinna” (som en informant associe-
rar till när hon ser på sushibilden) som njuter av sin tekopp samtidigt som 
hon begränsar sitt ätande, kan ses som en metafor för en ”kvinnlig” perfek-
tionssträvan. Det är bilden av en kvinna som införlivat smalhetsidealet helt 
och fullt (inte oväntat återfinns hon i reklamen). I relation till hälsoimperativ 
och smalhetsideal framträder en rad identitetspositioner, som kan ses som 
olika sätt att förhålla sig till dessa ideal. Det som beskrivs som att ha ett 
”sunt” förhållningssätt kontrasteras mot den mer riskfyllda positionen att ha 
ett ”problematiskt” förhållningssätt till mat och ätande. Den första positionen 
beskrivs som att äta ”tillräckligt bra” och ”inte krångla till det” alltför 
mycket kring mat och ätande, utan låta det sunda förnuftet styra. På så vis 
kan man också hantera föränderliga kostråd och återkommande matlarm i 
media. Den senare positionen innebär istället en paradox att sträva så starkt 
efter att uppfylla smalhetsidealet att man riskerar sin egen hälsa. Under 
sådana omständigheter har Bör givits ett (alltför) stort utrymme. Några 
informanter betonar också att det ligger en risk i att vara ”matintresserad”, 
vilket kan ses som en ytterligare identitetsposition. Det kan innebära att man 
njuter ”för mycket” av mat och riskerar övervikt och ohälsa.  

Ibland framstår det som svårt att förena olika identitetspositioner. Det 
väcker ett visst uppseende om den som är ”träningsmänniska” vill äta en 
muffins (eller två!) och njuta av mat. Spänningen här tycks ligga i å ena 
sidan disciplinering och hälsa, å andra sidan njutning och välbefinnande, 
vilket kan knytas till Coveneys (2006) resonemang om den moraliska oro 
kring ätandet som genomsyrar den västerländska kulturen. Det är i det här 
sammanhanget som strävan efter balans är så central, eftersom själva 
poängen med balansbegreppet är att sudda ut den skarpa gränsen mellan 
hälsa och njutning. En spekulation är att den eftersträvade och ibland svår-
fångade ”balansen”, när det gäller mat och ätande, kan förstås som en slags 
motbild till ”fitnesskulturen” och smalhetsidealet i vilken den synliga krop-
pen, hur vi ser ut och framträder inför andra, är centrum för hälsosträvan-
dena. När informanterna talar om valet av olika slags mat i termer av ätan-
demönster är strävan efter balans central (se kapitel sex). Det är en balans 
som innefattar kropp och ”själ” i samspel. Kroppsligt och mentalt välbefin-
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nande uppnås inte genom att äta optimalt nyttigt. Denna kropp/själ-balans är 
mer tillåtande på så vis att man inte ständigt behöver äta ”rätt”. Man kan 
tillåta sig en del excesser. Att njuta av mat är del av välbefinnandet. Värt att 
notera är också att i den här studien ges den ”sinnliga kroppen” (se till 
exempel Valentine 1999) stort utrymme på så vis att när informanterna talar 
om sitt eget ätande lägger de stor vikt vid kroppsligt välbefinnande och 
balans — hur de ”känner sig i sina kroppar”. Att ha ett osunt ätandemönster 
kan göra att man förlorar energi och inte orkar lika mycket. Att äta ”sunt” 
och ”tillräckligt” bra gör att man orkar med vardagen. De egna kroppsliga 
erfarenheterna framstår också som särskilt betydelsefulla för informanternas 
förståelse av den ”kommunicerande” kroppen, som ”talar om” för individen 
vad den behöver äta. Dessa erfarenheter vägs samman med den kunskap man 
har om näringslära, kostråd och så vidare, men det tycks som att kroppen får 
”sista ordet” som både ”sanningssägare” och ”temperaturavläsare” angående 
vad som är bra för hälsa och välbefinnande. Exempelvis, att gå ner i vikt och 
få tillbaka orken är en tydlig bekräftelse på att en diet ”stämmer”. Eller 
kroppen kan ”säga till om” att man inte längre tål fisk eller att man behöver 
tillföra proteiner i kosten.  

8.2.2 Samhällsansvar kontra egenintresse 
När det gäller människans förhållningssätt till olika ätandefrågor i samhället 
— så som hur hon på olika sätt genom sin matkonsumtion bidrar till en 
positiv eller negativ samhällsutveckling uppstår spänningar mellan samhälls-
ansvar och egenintresse. Som jag beskrivit tidigare framträder i den här stu-
dien den ”medvetna” och engagerande ätaren som ett svar på en del av ätan-
dedilemman förorsakade av en allt mer storskalig livsmedelsindustri. Vega-
nen, den politiska vegetarianen och blandkostaren som köper krav- och 
rättvisemärkt och försöker skära ner på köttkonsumtionen skulle kunna ingå 
under denna ”paraplybeteckning”. Men på samma gång framstår också 
gränsdragningarna mellan dessa positioner som betydelsefulla i det sociala 
livet, vilket mer lyfter fram ”särarten” mellan olika ätandepositioner. Att 
vara vegan beskrivs till exempel som mer krävande än de andra positionerna 
eftersom det innebär att ett begränsat urval av mat på restauranger, kräver 
kunskap om hur man ersätter köttprotein med växtprotein och kontroll av att 
färdigmat inte innehåller ämnen från djurriket och så vidare. Blandkostaren 
framstår i någon mån som den ”normala” ätandepositionen eftersom hon inte 
behöver redogöra för sina ställningstaganden. Å andra sidan är detta kanske 
på väg att förändras. Att välja att äta vegetariskt eller kött framstår som ett 
särskilt spänningsladdat område, vilket kan förstås mot dess koppling till 
ideologiska frågor. En moralisk hållning som uttrycks i materialet är dock att 
inte sätta sig till doms över andra människors ätande. I den här studien kon-
staterar också en del informanter att de inte passar in i vedertagna kategorier, 
och formulerar alternativa identitetspositioner som bättre stämmer överens 
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med deras eget ätande. På så vis blir ätandet mer en personlig samvetsfråga. 
Ett exempel kan vara att förklara för omgivningen att man inte är vegetarian, 
utan är en person som har valt bort vissa typer av kött från kosten. Är/Bör-
dilemmat framträder med tydlighet när det gäller just strävan efter att vara en 
”medveten” ätare. Det kan handla om att man uppfyller en del av sina inten-
tioner när det gäller ätandet, men inte alla. I sådana situationer anpassas Bör 
ibland till realiteten i den meningen att det är ”bättre att göra så gott man 
kan” än inte göra något alls. Ett exempel kan vara att man inte uppfyller 
kraven på att vara en ”strikt” vegan, men strävar efter att äta så mycket 
vegankost som möjligt. Ytterligare ett exempel är att flera informanter köper 
så mycket kravmärkt mat som deras ekonomi tillåter. Men en informant 
pekade på att de kravmärkta förpackningarna var både ”präktiga” och ”trå-
kiga” och hävdade att det framförallt ska vara roligt att konsumera.   

 

8.2.3 Vardagsliv kontra matideal 
Några av informanterna talar om en ny medvetenhet kring mat och ätande 
(se kapitel sju). Den går hand i hand med hälsomedvetenheten, men innebär 
också att mat ska vara både vacker och sinnlig och gärna erbjuda en upple-
velse. Detta ideal kan kopplas till den ”moderna” måltiden så som den till 
exempel framträder i bildens oxfilésallad. Denna måltid erbjuder både mat-
glädje och hälsa, men ställer också krav på ett mer uttalat intresse för mat 
och ätande. Ribban höjs till både vardag och fest. Det är mat som både är 
lättare och grönare jämfört med den gamla husmanskosten. Ledordet är 
fräscht. Om maten beskrivs som ”fräsch” är det också sannolikt någon av de 
”modernare” måltiderna som informanterna syftar på. Att deltagarna i den 
här studien är uppmärksamma på ”det feta” blir tydligt när de ser på bilder 
av mat. Pizzans betydelse förändras med sammanhang, men den ”billiga 
pizzan som man får på en pizzeria” känns igen just genom att den ”dryper av 
fett”, konstaterar några av informanterna. Men det är framförallt sockret som 
utmålas som den stora hälsofaran och i viss mån betraktas som en ”ny” häl-
sofara då vi inte tidigare varit så medvetna om det ”osynliga” sockret i fär-
diglagad mat. Sockerberoende nämns också som en möjlig konsekvens av att 
äta sockerrik kost. Några av informanterna ifrågasätter också om vi bör äta 
så stor mängd kolhydrater vid anblicken av tallriksmodellen. Jag menar att 
med kopplingen till glykemiskt index och till ”nya” dieter så som Michel 
Montignacs kan just uppmärksamheten på det söta och ifrågasättandet av 
kolhydraternas betydelse i kosten ses som en del i den moderna hälsomed-
vetenheten. Grönt, sunt och smalt kopplas samman med varandra. Exempel-
vis, böngrytan beskrivs både som ”nyttig” och ”fräsch”. Ytterligare ett 
exempel är att den vegetariska tallriksmodellen framställs som en modernare 
variant av blandkostmodellen. Även om åsikterna går isär om huruvida det 
är hälsosamt att vara vegetarian, så är det ingen av deltagarna i den här stu-
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dien som argumenterar mot att grönsaker är en viktig del av kosten. Kött är 
däremot mer ifrågasatt, även om det också framhålls som en ovärderlig pro-
teinkälla. Detta är linje med nordisk forskning som pekar på att vi är på väg 
mot en ”feminisering” av mat och ätvanor (Fagerli & Wandel, 1999; Jensen 
& Holm, 1999). 

Spänningar och motsättningar ligger i krocken mellan vardagslivets orga-
nisering och kravet på att äta eller laga, inte bara hälsosam utan också 
(någorlunda) inspirerande mat. Det kan också förstås som motsättningar 
mellan ”vanliga” människors vardagsliv och en värld som presenteras i 
vackra matmagasin. Eller som spänningar mellan ett mer traditionellt för-
hållningssätt till mat och ätande och kravet på att ”hänga med” och ta till sig 
det nya. Med Bourdieus (1984) termer krävs sålunda ett visst kulturellt 
kapital för att framgångsrikt kunna anamma idealet. Några av informanterna 
utgår från att den här nya medvetenheten kring mat och ätande har nått de 
flesta idag, men kanske särskilt anammas av dem som lever i storstadsområ-
dena. Med dagens hälsomedvetenhet är nog falukorven inte ens gångbar på 
”långtradarchaffishak” idag, i alla fall inte i storstäderna, tror en informant. 
De sociala riskerna ligger i att på olika sätt misslyckas med att leva upp till 
idealet. Precis som med inredning kan mat och ätande idag användas som 
trendmarkör, påpekar en informant. ”Alla vill vara unika med sin sushi”. 
Sushi är ”modemat”. Men man kan också ”hävda sin rätt” att inte tycka om 
sushi. Det finns ingen anledning att försöka äta sushi om man varken tycker 
att det ”luktar eller smakar” gott. Människors ”fascination” för sushi kan 
också betraktas som ett exempel på ”masshypnos” — hur kommer det sig att 
alla måste ”hänga på en trend”? Här tycks kritiken ligga i själva strävan efter 
trender och ideal. Man kan också förhålla sig mer kritiskt till det som en 
kokboksbild försöker förmedla. Ett exempel kan vara att inte ”köpa” ett bud-
skap om gemenskap, som bildens pizza vill förmedla.  

Läsningen av måltidsbilderna innebär ofta just att informanterna bejakar 
vissa av bilderna — det är bilder som de tilltalas av och som ibland också 
stämmer överens med deras eget sätt att äta — och tar avstånd från andra 
bilder. Detta kan, menar jag, ses som ett slags positionerande i förhållande 
till olika ätandeidentiteter. Exempelvis, att anamma det nya som rödbetssal-
laden representerar, beskrivs av en informant som en övergång från att vara 
en ”lantis” och ett mer traditionellt förhållningssätt till mat, till att vara en 
”storstadsmänniska”. Här blir rödbetssalladen ett exempel på ”modern” och 
”urban” mat. Ytterligare ett exempel är att så som ”matintresserad skulle jag 
inte tillaga eller presentera räkgrytan på det här sättet”. Den är alldeles för 
”fattig i ingredienser” för att duga som bjudmåltid. Eller den otidsenliga 
tallriken behöver bytas ut och bildens måltidsinramning får gärna vara mer 
upplevelseorienterad (exempelvis att gästerna är på väg in i rummet). På så 
vis placeras också måltiden i ett mer modernt sammanhang som bättre 
stämmer överens med dagens matmedvetenhet. Det kan också handla om att 
klargöra att man är en person som inte tål viss sorts mat. Det ser ”härligt” ut 
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att äta sushi, men själv kan jag inte göra det på grund av allergi. Några 
informanter pekar också på att de tror att ”alla” idag känner kravet på sig att 
laga ”bättre” mat, oavsett om man har möjlighet och tid, till exempelvis som 
ensamstående förälder. Det är en situation när Är och Bör inte går ihop. Man 
kan också förhålla sig till ”kravet” på att vara matintresserad genom att tyd-
ligt separera mellan ”verklighet” och ideal. På så vis uppstår ingen konflikt 
mellan Är och Bör. Om man utgår från att vissa av kokboksbilderna, så som 
oxfilésalladen, är typiska mediarepresentationer av ideal kan man betrakta 
dem som ”matporr”. Detta är i linje med Chamerlains (2004) resonemang, 
som pekar på att då mat och ätande upptar alltmer mediautrymme är det 
också allt fler människor som betecknar dessa representationer som ”mat-
porr”:  

food pervades our popular culture — evidenced by the large number of 
cooking programmes on television and the high ratings they receive, as well 
as the ubiquitous cooking columns, recipes and restaurant reviews in 
magazines and newspapers (leading many aptly to label these representations 
of food in popular culture as food pornography or ‘gastro-porn’). 
(Chamerlain 2004:468) 

För några av informanterna är det självklart att man i vanliga fall inte lägger 
ned sådan möda på maten som oxfilésalladen kräver. Flera av informanterna 
har också synpunkter på bildkompositioner, färgval och så vidare när det 
gäller kokboksbilderna, vilket kan ses som förväntningar på vad som en 
kokboksbild ska förmedla. Exempelvis, pajbilden och bilden av falukorven 
betraktas varken som tillräckligt kokboksmässiga eller inspirerande. Falu-
korven är typisk vardag — ”det är långt till helgen” och vi måste få något i 
magen. Just gränsdragningen mellan vardag och fest och vilken standard 
båda sorternas mat bör hålla är ett spänningsfält som erbjuder möjligheter till 
identitetsskapande. I viss mån är informanterna överens om att vardagsmat 
och festmat skiljer sig åt genom att vardagsmat ofta är något enklare än 
festmat och att festmaten ofta är mer komplicerad att tillaga och även skiljer 
sig åt genom sin råvara. Några av informanterna utgår från att de flesta inte 
lägger så mycket möda på vardagsmaten. Ibland beskrivs detta som en situa-
tion då Är inte är i fas med Bör. Man ”borde” äta bättre, men det blir inte så. 
Men det kan också beskrivas som en situation då Bör anpassas till realiteten. 
Det är väl ingen som förväntar sig att folk är så ”duktiga” till vardags, att de 
till exempel äter från alla delar i tallriksmodellen? Men som varande ”mat-
intresserad” är det inte så stor skillnad mellan vardagsmat och festmat. Då 
lagar man (nästan) alltid ”bra” mat. Här är Är och Bör detsamma. Men den 
livssituation man befinner sig i kan också få inflytande över ätandet. Det är 
lättare att nyttigt om sambon delar ens strävan. Under en stressig arbets-
period kan Är/Bör-balansen förändras, då det under sådana perioder är svå-
rare att ta sig den tid som krävs för att äta sunt. Falukorven beskrivs som en 
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middag i ”normalhushållet” när det ska gå snabbt, vara billigt och man inte 
lägger ner så mycket möda på maten. Man kan säga att falukorven används 
för att skilja den matintresserade från den ointresserade och från ”vanliga 
Svenssons”. Men enligt ett annat sätt att se är korven tillsammans med stu-
vade morrötter svensk husmanskost — som vi borde värna mer om — och 
positioneringen blir istället bland ”traditionsbevararna”. När rödbetssalladen 
betraktas som en ”konstig smakkombination” som förmodligen inte tilltalar 
”normalsvensson”, varken till vardag eller fest, uppstår ingen krock mellan 
Är och Bör.  

När det gäller bjudmat hamnar relationen mellan den som bjuder och 
gästen/gästerna i fokus. Det viktigaste är omsorgen om gästen och gemen-
skapen vid det festliga tillfället. Självklart ska maten också hålla en viss 
standard. ”Allt går inte”, enligt informanterna. Var man drar gränsen handlar 
om både sällskap och tillfälle. Med vännerna är det mindre kravfyllt (både 
som gäst och värd) än vid en mer formell situation. Men det framstår också 
som ett område som ger relativt stort utrymme för identitetsskapande. För 
den matintresserade kan bjudtillfället vara ett tillfälle att få utlopp för sitt 
intresse och pröva att laga något komplicerat. Det kan också handla om att 
inte ”mekaniskt” välja att göra något för att det ”ska vara så”. Det är inte 
”utanpåverk” utan omsorgen bakom måltiden som är avgörande. En sådan 
ståndpunkt förutsätter att man har tillräckliga kunskaper att ”gå bortom” 
ideal och själv kan avgöra vad som är bra bjudmat. Ytterligare ett exempel är 
att utgå från att det är godtagbart att förenkla lite grann vid det festliga till-
fället och till exempel bjuda på ”snabbefterrätt” så som ”marängsviss med 
strössel”. Det kan vara ”barnsligt” roligt även vid vuxenkalas. Man behöver 
inte alltid bjuda på det som är ”flashigt” och nytt.  

Sammanfattningsvis framgår att informanterna identifierar en repertoar av 
olika identitetspositioner relaterade till olika spänningsfält, som också kan 
ses som ett ”svar” på olika mat- och ätandeimperativ. Det framgår att vissa 
imperativ gestaltas som mer påbjudande och är mindre ifrågasatta medan 
andra imperativ framstår som mer förhandlingsbara. Detta är också i linje 
med en utgångspunkt inom social representationsteori, nämligen att å ena 
sidan kan vissa föreställningar kan ses som mer tvingande än andra, å andra 
sidan kan anammandet av föreställningar ofta beskrivas som en slags ”för-
handling”, som erbjuder möjlighet till motstånd (se till exempel Clémence 
2001; Duveen 2001; Jodelet 1995). Informanterna ifrågasätter inte att hälsa i 
sig är gott och eftersträvansvärt, däremot är det inte givet hur hälsa ska defi-
nieras. Att till exempel ha ett ”sunt” förhållningssätt till mat innebär inte att 
hela tiden sträva efter bästa möjliga kroppsliga hälsa. Även njutning och 
välbefinnande får vara en del i hälsan. När det gäller frågan om samhällsan-
svar, egenintresse och den ”etiska” maten framgår att vissa frågor är på 
agendan idag. Oavsett åsikt bör man förhålla sig till frågor om djurrätt och 
konsekvenser av den globaliserade livsmedelsförsörjningen. Här finns också 
möjligheten att positionera sig som en ”medveten” ätande. Vår tids matideal, 
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att mat bör vara både hälsosam, sinnlig och gärna erbjuda något mer utöver 
själva maten framstår som relativt förhandlingsbart. I någon mån kan man 
välja att förhålla sig på olika sätt till detta imperativ. En del informanter 
beskriver att kravet att vara matmedveten utövar ett starkt tryck på individen 
oavsett vilka möjligheter hon har att leva upp till det, medan andra pekar på 
möjligheten att förhålla sig kritisk till ideal och trender (har man inte anam-
mat dem utövar det inget tryck) och att separera mellan verklighet och ideal 
(glassiga matmagasin har inget att göra med hur vardagslivet levs). Här 
framträder också olika identitetspositioner, exempelvis den ”traditions-
bundne” som värjer sig mot det nya och den ”matintresserade” som bejakar 
nya matlagningsinfluenser och ”har koll”. Ibland beskrivs det senare också 
som en mer urban position.  

8.3 Den ”osäkra” och ”ifrågasatta” maten: risk och 
reflexivitet 
I det följande är syftet att närmare belysa föreställningar av mat och ätande 
som delade. I enlighet med det resonemang Rose och kollegor (1995) för om 
”representationernas fält” utgår jag från att föreställningar kan analyseras 
inom ett fält som spänner från en mer kollektiv nivå, det vill säga det förgi-
vettagna och underliggande som delas av alla informanter, till en mer diskur-
siv nivå, inom vilken mat och ätande debatteras och spänningar framträder 
(som jag diskuterat i avsnittet ovan). Först kommer jag att diskutera vilken 
bäring resultatet i denna studie kan ha inom och utanför en svensk urban 
kontext. Därefter kommer jag att ta upp det mest gemensamma och delade 
när det gäller föreställningar om vad och hur vi bör äta, så som det framträ-
der i den här studien. Här har jag inte valt att studera föreställningar om mat 
och ätande som knutna till en social praktik, så som mat på institutioner eller 
familjemåltiden eller att rikta mig mot dem som har särskilda erfarenheter av 
mat och ätande, exempelvis personer med ätstörningar. Inte heller har jag 
valt att på förhand avgränsa mitt urval till olika ätandegrupper i samhället så 
som vegetarianer eller veganer då jag tänker mig att det skulle kunna verka 
begränsande för intervjusamtalet (då jag ber människor uttala sig i sin egen-
skap av något). Istället har min avsikt varit att ha ett mer öppet och undersö-
kande förhållningssätt till de identitetspositioner som människor själva iden-
tifierar och förhåller sig till under intervjusamtalet med mig. Fenomenet mat 
och ätande karaktäriseras just av att det är något som vi alla har erfarenheter 
av och måste förhålla oss till (detsamma kan sägas gälla våra erfarenheter av 
sömn för att ge en jämförelse), vilket skiljer det från exempelvis erfarenhe-
ten av att leva med allvarlig sjukdom. Vidare utgår jag från att även om 
människor äter på olika sätt, så har vi tillgång till vissa föreställningar om 
mat och ätande som är gemensamma. Vi lever i en kultur och vi nås alla av 
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medias representationer och samhällsinformation om vad och hur vi bör äta. 
Men genom att intervjua kvinnor och män med olika social bakgrund och 
tillhörighet har syftet varit att komma åt variationer och spänningar i före-
ställningarna, då tidigare forskning visat att kön och social bakgrund spelar 
en roll för inställning till mat och ätandemönster. Man kan säga att delta-
garna i den här studien utgör en väldigt löst sammansatt grupp av människor, 
som har det gemensamt att de är knutna till en storstadsregion genom boende 
och/eller arbete. Mitt intryck är att jag talat med människor som är välinfor-
merade om svängningar i olika kostråd, olika ätandefrågor i samhället och 
trender kring mat och ätande. Huruvida detta kan förstås mot bakgrund av att 
studien genomförts i just urban miljö eller att jag talat med människor som 
har ett särskilt intresse av mat och ätande vill jag låta vara osagt, eftersom 
jag menar att det är empirisk fråga som behöver undersökas på nytt i fler 
lokala kontexter och med olika metoder. De föreställningar om vad och hur 
vi bör äta som framträder i den här studien är en tolkning som både kan byg-
gas ut och fördjupas.  

Att mat är ifrågasatt och omgärdat med risker framgår när informanterna 
talar om ”farlig” mat och hur de hanterar olika mat och ätanderisker. I den 
här studien gör exempelvis en informant en indelning som spänner från ”häl-
somat”/”medicinmat” till ”cancermat” och däremellan ”halvnyttig” mat. 
Detta kan förstås som ett uttryck för hur många delar av vardagslivet och 
inte minst mat och ätande kommit att bli alltmer medikaliserade 
(Chamberlain 2002). Det tar sig bland annat uttryck i ett ökande antal hälso-
förstärka produkter så som mejeriprodukter med ”goda” bakterier, ”funcio-
nal food” och måltidsersättningsprodukter i livsmedelsbutikerna. Gränserna 
mellan mat och medicin har blivit otydligare (Chamberlain 2004). Som jag 
har visat i både kapitel fem och sex, formulerar också informanterna mat- 
och ätanderisker kopplade till tveksamhet och osäkerhet kring massfram-
ställd mat och debatten om olika ätanderisker i media. Men det handlar 
också om möjligheter och lösningar, så som ”etisk” mat. Kravmärkt mat kan 
till exempel ses som ett ”svar” på en del av ätanderiskerna. Detta väcker 
frågor om vad som kan betraktas som ”rätt” val vad det gäller mat och 
ätande, vilket anknyter till relationen mellan idéerna om olika sorters mat, 
hälsa/kropp och mat som identitet.  

John Coveney (2006), som intresserar sig för genomslagskraften hos dis-
kursen om näringslära, menar att vår upptagenhet vid vad som betraktas som 
”bra” respektive ”dålig” mat inte enbart handlar om matens näringsriktighet. 
Det är snarare ett intresse för oss själva, som sociala och individuella ”mora-
liska aktörer”, vad det gäller mat och ätande. Att göra ”rätt” val är därför 
både ett ”rationellt” val (i betydelsen att välja näringsriktig mat) och ett 
moraliskt val, menar Coveney. Idag när mat och ätande ständigt problemati-
seras och nya larm och varningar är en del av mediavardagen, kan närings-
lära erbjuda oss vägledning om vad och hur vi bör äta (ibid.). Samtidigt 
pekar andra forskare på att det idag inte bara är svårt att tolka alltmer kom-
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plexa och föränderliga hälsoråd — så som att vi förväntas skilja mellan olika 
sorters fett, mättat, omättat, fleromättat, transfett, flytande fett, Omega 3 och 
Omega 6 oljor — det kan också kan vara svårt att ”översätta” dessa hälsoråd 
till en hälsosam diet:    

there is a larger concern for eaters here — how do dietary guidelines, poten-
tially confusing and changeable as they are, become translated into food? 
People do not eat cholesterol, protein, fibre or antioxidants – they eat foods 
that contain quantities of these nutritional components and are required to 
become knowledgeable experts about this if they are to have a healthy diet. 
This leads to particular food being targeted as ‘good’ or ‘bad’ (Chamerlain, 
2004:473) 

Att dagens oro för ökade midjemått inte bara är ett resultat av ökad kunskap 
om vad som är bra för oss att äta, utan även berör våra individuella och kol-
lektiva ”misslyckanden” med att avstå från de ”enkla”, lättillgängliga och 
ofta ohälsosamma valen, påpekar Coveney (2006). Detta är dock inget nytt 
fenomen, påpekar han. Vi behöver gå längre tillbaka än till 1800-talets väl-
görenhetsomsorg om de fattiga och 1900-talets hälsoprevention och över-
vakning av medborgarnas hälsa (som kan ses som ett försök att åtgärda pro-
blemen), för att se hur denna oro är en del av den västerländska kulturen. 
Alltsedan antiken har det funnits moralisk oro kring den lust och glädje 
ätandet kan skänka. Njutningen utmanar och hotar vår självkontroll, vilket 
inte minst varit ett tema inom kyrkans historia. Att vara måttlig har därför 
setts (och ses) som ett tecken på att man är en civiliserad människa och 
medborgare. Idag ser vi detta uttryckas när människor moraliserar kring sitt 
eget (eller andras ätande) genom att uttrycka oro och skuldkänslor för onyt-
tig mat de ätit. Även den mest hårdhudade hedonist känner till principerna 
för hur man kan äta nyttigt. Coveneys poäng är att alla måste förhålla sig till 
näringsläradiskursen, även om man väljer att utmana den.  

Jag har i den här studien valt att vidga fokus från hälsoimperativ och 
smalhetsideal till att också omfatta andra imperativ, så som att mat bör vara 
”etisk” och även skänka lust och njutning. Den senare kan just ses som en 
motdiskurs till asketismen och är en relativt stark tråd i den samhällsveten-
skapliga forskningen om mat och ätande (Holm & Iversen 1997; Valentine 
1999). Men i enlighet med Coveneys (2006) resonemang utgår jag också 
från att utvecklandet av en moralisk hållning (eller flera) kan ses som ett svar 
på upplevelsen av risk. Risk och moraliserande är så att säga olika sidor av 
samma mynt. Informanternas resonemang visar att mat och ätanderisker kan 
förstås som relaterade till människas natur och samhället och relationen dem 
emellan . Det handlar om idéer om människa och samhälle som risk och 
möjlighet. I det följande kommer jag först att belysa hur denna risk- och 
möjlighetsrelation gestaltas i materialet i form av idéer om var någonstans 
olika slags mat och ätanderisker är lokaliserade, vilka uttryck de tar sig och 
vilka moraliska frågeställningar detta väcker.  
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8.3.1 Samhälle och människa: risk och möjlighet 
Inte oväntat beskriver deltagarna i den här studien samhällsutvecklingen med 
sina effektivitets- och produktionskrav, som en risk i sig. En annan risk är att 
politiska beslut, som en del i ett globalt livsmedelshanterande, inte främjar 
rättvisa eller en värdig tillvaro för människa och djur. Detta leder också till 
att ”farlig” mat eller mat med låg kvalitet kan hamna i livsmedelsbutikerna. I 
det här sammanhanget framställer informanterna ibland det svenska som en 
symbol för det trygga. Detta kan knytas till Giddens (1991) resonemang om 
tillit och risk. Man kan säga att den svenska livsmedelskontrollen betraktas 
som relativt pålitlig i en osäker värld. Men den tycks inte vara tillräcklig, då 
informanterna även uttrycker oro kring innehållet i massframställd mat. Sär-
skilt oroande är att maten befaras innehålla stora mängder socker och att 
livsmedel genomgår olika förädlingsprocesser som tillför kemikalier i maten. 
Detta är kopplat till frågor om vad som betraktas som onaturligt respektive 
naturligt. Metaforiskt kan detta ses som, att när mat rycks bort från sina 
naturliga sammanhang och blir föremål för långtgående tekniska processer, 
blir själva slutprodukten en slags hybrid. Det är mat som innehåller artifici-
ella komponenter. Light-produkterna beskrivs i den här studien som ett 
exempel på det onaturliga. Detta kan också kopplas till en förståelse av 
kroppens fungerande. I förhållande till olika slags mat och ätanderisker 
framställs kroppen som varande ganska robust och anpasslig. Informanterna 
uttrycker tillit till att människan klarar att få i sig en viss mängd farliga eller 
ohälsosamma ämnen utan att drabbas av ohälsa. Men det finns gränser för 
vad människokroppen klarar av. Människan som natur hotas av de tekniska 
framstegen, då dess konsekvenser når ändå in i kroppen via maten (se till 
exempel Wagner och Kronberger 2001). Att dela in mat i olika binära mot-
satser så som naturligt/onaturlig kan också ses som ett sätt att begripliggöra 
risk, med det första representerande säkerhet och det andra fara (Lupton 
2005).  

Men människans natur kan också utgöra ett hot mot hennes hälsa. Hennes 
benägenhet att tycka om det söta kan göra att hon utvecklar både socker-
beroende och ohälsa. Hennes ”tröghet” när det gäller att ta hand om sig själv 
utgör en risk. Hälsohotet måste vara ganska påtagligt för att hon ska reagera. 
Människan kan också välja att inte bejaka alla expertråd och hälsoråd. En 
sådan ambition skulle varken vara bra för hälsan eller välbefinnandet (jämför 
strävan efter välbefinnande och balans snarare än optimal hälsa). Det handlar 
ju om livskvalitet också, säger några av informanterna. Även när det gäller 
medias rapportering (som kan ses som en offentlig arena inom vilka hälsoråd 
och larm kring mat förs ut) pekar informanterna på att människors ”uppgift” 
är att förhålla sig till rapporteringen, snarare än att anamma den okritiskt. Att 
reflektera över sitt ätande mot bakgrund av olika hälsoråd, men också mot 
vad man värdesätter i livet, kan ses som en moralisk uppgift som ställer 
ganska stora krav på den enskilde. Ett synsätt är också att människan behö-
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ver medvetandegöras. Kanske är hon i viss mån reflekterande men behöver 
en knuff i rätt riktning eller så behövs ett rejält uppvaknande. Detta gäller 
framförallt miljö- eller politiska frågor som rör mat, ätande och konsumtion. 
Men även vad det gäller kost och livsstilsfrågor kan hon behöva upplysning 
och vägledning. Informanterna beskriver att vi lever i ett hälsoupplyst sam-
hälle, i vilket individen förväntas göra de ”rätta” valen, på samma gång som 
onyttig snabbmat är lättillgänglig och en del i vårt moderna liv. Här uppstår 
spänningar mellan samhällsansvar och individansvar. Den vuxne förväntas ta 
ansvar för sin egen hälsa och föräldern för barnets. Häri ligger också ett 
moraliserande. Den som ”misslyckas” med att undvika ohälsofällorna för sig 
eller sitt barn kan klandras. På samma gång pekar också informanterna på att 
även samhället har ett ansvar för ökade övervikt i befolkningen, genom att 
ingripa med olika restriktioner så som skatt på onyttig mat eller erbjuda hjälp 
till den som vill gå ner i vikt.  

Vad gäller miljö- och rättvisefrågor väljer den medvetna ätaren de ekolo-
giska äggen, reflekterar över hur den egna köttkonsumtionen påverkar kli-
matet och hur de ”billiga” varorna nått butikens hyllor. Detta kan beskrivas 
som utvecklandet av en moralisk hållning som ett svar på de risker som mat 
och ätande idag är kopplade till. Informanterna ger också uttryck för en viss 
”frihet” i förhållande till positionen att vara en medveten konsument och 
ätare, som jag tidigare belyst. Det handlar inte om att följa imperativ sla-
viskt, utan att göra så gott man kan. Utifrån det här sättet att förhålla sig till 
mat och ätande framstår att den ”goda” relationen mellan samhälle och män-
niska uppstår i samspelet mellan den medvetna människan/ätaren och ett 
samhälle som tar de etiska frågorna kring mat och ätande på allvar. Detta 
kan jämföras med det resonemang som Coveney (2006) tar upp gällande 
olika modeller för förändringsarbete vad gäller människors attityder till hälsa 
och ätande. Enligt ett underifrånperspektiv, eller den ”sociala” modellen 
(som ibland jämförs med den ”medicinska” modellen), krävs att människors 
egna erfarenheter tas till vara för att hälsoprogram ska uppfattas som rele-
vanta och fungera. Genom att uppmuntra kommunikation och reflexivitet 
kan man, enligt det här sättet att se, utveckla större förståelse för varandras 
problem och en mer ömsesidig relation mellan experter och ickeexperter. På 
så vis kan också människor i sin bemärkelse av icke-experter utöva ett tryck 
på samhället: 

…the community should be helped and guided in its decision-making. This 
help and guidance is important. For example, it would be almost unthinkable 
— and for some, unethical — for nutrition and other health professionals to 
support and advocate for more American-owned hamburger fast-food outlets, 
even if this were the community’s expressed wish. The community’s wish in 
this case would be challenged, presumably on the basis that it lacked a criti-
cal and informed understanding of the promotion and advertising of foods 
with dubious nutritional value by powerful capitalist interest. For the social 
model to be successful, then, there is a requirement for a ‘collective’ subject, 
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one with the capacity to make informed and proper decisions about itself, as a 
competent community. (Coveney 2006:19) 

Den självreflekterande och självreglerande individen, som Focault så väl 
beskrivit och Coveney tar som sin utgångspunkt, ”övervakar” inte bara sig 
själv genom att införliva samhällets påverkan som en ”naturlig del” i sitt 
dagliga fungerande utan är också själv en mer aktiv del i samhällsrösten eller 
samhällskroppen. Det är på detta vis, menar jag, man kan förstå idén om den 
medvetna ätaren/människan så som den framträder i den här studien.  

Vad det gäller forskning kring hur människor hanterar risk i vardagen 
menar Lupton (2005) att dagens riskrelaterade forskning ägnat alltför lite 
intresse åt hur föreställningar om risk kan variera mellan eller inom olika 
populationer i olika länder. Trots globaliseringen skiljer sig förutsättningar åt 
mellan olika västländer vad det gäller livsmedelshantering och olika ”kriser” 
relaterade till denna (ibid.). Den engelska befolkningen har till exempel erfa-
rit ett antal kriser och ”ätandeskandaler” under de senaste åren. Förutom 
BSE eller ”galna kosjukan” som upptäcktes under 1980-talet, har ägg 
påståtts vara smittade med salmonella, färdigmat innehålla listeriabakterier, 
sojasås innehålla kemikalier och omfattande utbrott av mul- och klövsjukan 
har förekommit. Detta har antagits förändra den brittiska befolkningens 
riskmedvetenhet vad det gäller mat och ätande från ”ambivalens” till ”kol-
lektiv oro” (Chamberlain 2004). Lupton (2005) menar att en skillnad mellan 
Australien och flera av de europeiska länderna är att australiensare inte har 
ställts inför vissa ätandekriser som varit aktuella i Europa. På så vis har man 
geografiskt kunna avgränsa sig från dessa risker, så som BSE till exempel. 
Luptons australiensiska intervjustudie visar också att informanterna uttryckte 
tillit till regeringsmyndigheter vad det gäller information om ätanderisker, 
vilket skiljer sig från resultat från brittiska studier. Även om en del infor-
manter uttryckte oro för tillsatser i mat, så som hormoner och antibiotika i 
kyckling och annat kött samt kemikalier och salt i mat, så var det inte alls 
lika vanligt som att uttrycka oro över fettrik kost:  

…exposure to food risks were largely regarded as ‘internal’ to the individual 
— that is, a result of poor personal choices — rather than ‘external’, or 
foisted on people by agencies outside their control, such as government 
bodies. Blame for risk exposure could only be cast upon the self, not upon 
others. To some extent, this emphasis on control over diet for the sake of 
one’s health and appearance has led to a morally-laden victim discourse 
(Lupton 2005:464)              

Luptons poäng är att vi inte bara ”är vad vi äter” utan också ”är var vi äter”. 
Med andra ord, den geografiska och kulturella kontexten får inflytande över 
vårt ätande och de föreställningar vi utvecklar om mat och ätande. Den här 
studiens resultat pekar på att det finns likheter i hur informanter i Australien 
och Sverige sätter sin lit till myndigheterna vad det gäller livsmedels-
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kontrollen, då deltagarna i den här studien åtminstone i viss utsträckning 
utgår från att svenskt är lika med tryggt. Men det framgick också att delta-
garna i den här studien i hög grad reflekterar kring ”yttre” risker, så som 
BSE, vilket liknar förhållandena i England. En spekulation är också att det 
möjligen är mer typiskt för den svenska eller nordiska kontexten att inta en 
mer ”kollektiv” hållning vad det gäller olika ätandefrågor, vilket i den här 
studien speglas i ”kravet” på att vara en medveten ätare. I Holm och Iversens 
danska studie (1997) uttrycks detta i en problematisering av samhällssyste-
met och de moderna produktionsformerna och att människor uttryckte att det 
ekologiska jordbruket skulle kunna vara en möjlig lösning på dessa problem. 
Halkier (2004) har också pekat på att det i de nordiska länderna läggs ett allt 
större ansvar på konsumenterna vad det gäller frågor om mat, hälsa och 
miljö. Men även i England har konsumenter uppmanats att ta ansvar för 
miljön och betala mer för ”etisk” mat (Nerlich 2004). I den här studien 
gestaltas matens relation till miljöfrågor och rättvisefrågor som en politisk 
fråga. Men även hälsa och kroppslighet politiseras i viss mån när smalhets-
ideal ifrågasätts och människors skilda villkor och möjligheter att uppnå 
hälsa uppmärksammas.   

8.3.2 Avslutande kommentar 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram några genomgående drag i de föreställ-
ningar om mat och ätande som framträder i den här studien. För det första 
tycks det vara så att människor både ”tvingas” till reflexivitet och eftertanke 
när det gäller det egna ätandet och att mat och ätande i hög grad är något 
förgivettaget. Å ena sidan beskriver informanterna hur de står inför olika val 
och överväganden när det gäller val av mat och kosthåll, särskilt när det 
gäller den ”ifrågasatta” maten. Man kan säga att det är vissa frågor som är på 
agendan idag. Oavsett hur man ställer sig förväntas man förhålla sig till dju-
rens rätt, miljön, rättvisefrågor och hälsofrågor. Som framgått är idéer om 
mat i relation till dessa frågor spänningsfyllda och konfronterar informan-
terna med olika dilemman som de har att förhålla sig till. Genomgående 
beskrivs hur man i olika mån försöker att undvika risk eller bidra till en 
bättre miljö, genom att välja viss mat eller ett visst kosthåll och undvika 
annat. Här menar jag att upprätthållandet av eller strävandet mot vissa iden-
titetspositioner kan ses som ett svar på sådana upplevda spänningar och 
dilemman. Å andra sidan framstår matval och ätande som något som infor-
manterna tar för givet och ”lever i” utan att ständigt reflektera över. Då de 
kategoriserar mat i olika sorter och knyter dem till olika sammanhang görs 
detta på ett spontant och självklart sätt. Att man någorlunda följer ett ätan-
demönster under veckans dagar och att man skiljer mellan vardag och fest 
framträder likaså som något mer förgivettaget. Detta både/och kan förstås 
som olika skikt eller nivåer i de delade föreställningarna om mat och ätande. 
Att delade föreställningar är komplexa och spänner över olika skikt av mer 
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eller mindre förgivettagna sätt att förstå världen har visats och diskuterats 
inom social representationsteori. Denna studie belyser hur detta ser ut i rela-
tion till fenomenen mat och ätande, liksom vilka frågor som framstår som 
förgivettagna respektive blir föremål för reflektion i dagens urbana Sverige. 
Denna relation mellan det förgivettagna och det debatterade kan givetvis se 
olika ut i olika sociala kontexter, och variera över tid, vilket betyder att 
empiriska studier av mat i olika grupper och miljöer kan lägga till ytterligare 
pusselbitar till bilden av föreställningar om mat och ätande i dagens sam-
hälle.  

För det andra kan den tankefigur som jag introducerade inledningsvis i 
detta kapitel för att diskutera dynamiken i samspelet mellan olika kompo-
nenter i de delade föreställningarna om mat och ätande — idéer om mat, 
hälsa/kropp och mat som identitet — säga något om den slags rationalitet 
som vi följer när det gäller mat och ätande i vardagslivet. Vardagsrationali-
teten handlar inte enbart om hur jag ska äta för att uppnå bästa möjliga hälsa 
utan också om min identitet som ätare och hur olika praktiska omständighe-
ter på olika sätt tränger sig på och gör sig påminda i det dagliga livet. Som 
framgår av informanternas berättelser är det omöjligt att hela tiden fokusera 
på att äta ”rätt” i den vardagliga ”livssnurren”. Det som framhålls är att mat 
och ätande också fyller andra funktioner än att uppnå bästa hälsa. Mat och 
ätande kan erbjuda upplevelser och gemenskap och kan fungera som en 
arena för identitetsskapande för den ”matintresserade”, den ”politiska vege-
tarianen” och andra. Man försöker hitta sin position, ”vem är jag”, med 
avseende på mat och ätande. Detta tyder på att informanterna inte passivt 
anammar de olika kulturella imperativ som cirkulerar i samhället. De gör 
snarare ”något av kulturen”. Denna vardagsrationalitet framträder också i 
deras svar på den expertinformation som förmedlas i tallriksmodellen. Man 
uppfattar modellens budskap att kosten bör vara sammansatt av livsmedel 
från olika grupper, men förhåller sig också kritiskt till om de inbördes 
proportionerna mellan delarna stämmer. Exempelvis, skall mängden 
kolhydrater ta upp ett sådant utrymme på tallriken? En annan invändning är 
att tallriksmodellens näringsperspektiv och hälsobudskap inte framstår som 
så meningsfullt i ett vardagligt sammanhang. Informanterna pekar på att i 
vardagen handlar mat och ätande om en rad överväganden som inte 
behandlas av modellen. Det som man uppfattar att modellen förespråkar 
stämmer inte överens med hur man brukar äta, exempelvis att man ibland 
utesluter någon del av tallriksmodellen eller blandar ihop allt till en röra på 
tallriken. Tallriksmodellen ger inte heller någon inspiration eller praktisk 
vägledning kring hur man kan sätta samman en måltid, som exempelvis 
TV:s kockprogram gör. Detta pekar på att informanterna förhåller sig 
reflexivt och inte okritiskt anammar samhällsinformation av detta slag. Här 
finns ”översättningsproblem” mellan samhällsinformation och vardagsliv. 
Hur människor löser detta säger också något om hur delade föreställningar 
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hämtar stoff från olika kulturella resurser och kunskapskällor och tar form i 
det vardagliga livet. 

För det tredje framträder strävan efter balans som en betydelsefull 
beståndsdel i föreställningar om vad och hur vi bör äta. Snarare än att sträva 
efter optimal hälsa strävar informanterna efter balans och välbefinnande. Det 
kan beskrivas som ett försök att sudda ut den skarpa gränsen mellan disciplin 
och njutning och därmed uppnå balans. Men det tycks också som att infor-
manterna talar om några olika aspekter av att vara i balans. Det handlar både 
om hur balans kan uppnås och om att vara i ett tillstånd av balans. Genom 
intagandet av några måltider under dagen och upprätthållandet av ett fortgå-
ende ätandemönster kan mat och ätande (eller borde idealt sett kunna) 
erbjuda balans i tillvaron, genom att innebära en återkommande rytm mellan 
återhämtning och aktivitet. Samtidigt kan det vara svårt att i dagens urbana 
samhälle uppnå den här balansen. Man hinner inte riktigt med maten. Att äta 
”tillräckligt” bra och lyssna på kroppen, det vill säga att varken tippa över 
för mycket åt det ena hållet (exempelvis utöva stark kontroll över sitt eget 
ätande) eller åt det andra hållet (exempelvis att äta stora mängder onyttig 
mat) kan vara ytterligare ett sätt att både upprätthålla och att sträva efter 
balans i det dagliga livet. Av särskilt intresse är Claudine Herzlichs (1973) 
inflytelserika studie av de sociala representationerna av hälsa och sjukdom, 
där informanterna liknar hälsa vid ett tillstånd av ”jämvikt”, ett tillstånd som 
de sällan befann sig i, men som de strävade efter att uppnå. Den här jämvik-
ten beskrevs som en personlig erfarenhet förankrad hos den upplevade indi-
viden, som inte krävde någon ”yttre” jämförelse, så som andras bedömningar 
av det egna hälsotillståndet eller fungerandet i det sociala livet. Den jämvikt 
som Herzlich beskrev liknar mycket den balans som informanterna i den här 
studien talar om och strävar efter. Balansen tycks just vara ett uttryck för en 
föreställning om något mer personligt, en upplevelse av hur man känner sig i 
sin kropp. Denna balans är också en aspekt av den ”kommunicerande” krop-
pen som försöker tala om för oss vad den behöver för att vi ska känna välbe-
finnande. Om man ”tagit hand om sig själv” och ätit ”bra” mat kan man 
uppnå ett tillstånd där man upplever att man är i balans. Det kan till exempel 
innebära att man får mer ork att klara av vardagen, mår bättre och kan ”ge 
mer” till andra människor. Ytterligare ett sätt att beskriva balansen, som 
informanterna ger uttryck för i den här studien, är att man genom sitt ätande 
försöker att åstadkomma balans mellan människa, djur och natur, då man 
genom sitt kosthåll försöker att bidra till en rättvisare ordning. Här framstår 
individen som delaktig i samhället och dess utveckling genom sitt ätande. 
Föreställningar om mat och ätande kan därmed fungera som en brygga mel-
lan individ och samhälle. 
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Summary in English  

 

Introduction 
Food and eating in contemporary society 
Today, food and eating are “hot” topics in western societies. Food is con-
stantly linked to health, in media alerts, in ads for foodstuffs and in health 
promotion materials. ‘Hardly a day goes by without a report in the news 
media either on the linking of a food substance with illness or disease, or a 
claim that a foodstuff serves to protect against ill health’ (Lupton 2000: 205). 
In order to avoid illness, we should have a healthy diet. Also, the norms of 
slimness influence the way we think we should eat. In addition there are 
ethical aspects of food choice related to environmental issues and animal 
rights. Further, food and eating are related to pleasure and wellbeing, which 
form another imperative; food should be beautiful and tasty. In our society, 
there are thus several imperatives related to food and eating, imperatives that 
raises questions about the meaning of food and eating in everyday life.  

Issues of food and eating have increasingly been addressed in social sci-
ence research. It is argued that food has become profoundly medicalised in 
its association with health, illness and disease. Furthermore, the concept of 
health is imbued with far reaching implications, sometimes perceived as syn-
onymous with success and fortune, which tells us something about the val-
ues attached to health in our culture (Herzlich 1995). To actively strive for 
health has become an imperative (Lupton, 1995) and the moral imperative to 
strive for health is of particular interest in relation to food and eating (Lupton 
2000). Also there is a growing focus on how consumption of food is related 
to risk. From a risk-society perspective (Beck 1992, Giddens 1991) the 
effects of the industrialisation, such as the mass production of food, are no 
longer perceived as advantages. Instead, food is increasingly conceptualised 
as removed from its natural context. Environmental pollution, genetic 
manipulation of foodstuffs and animal rights are on the agenda today. 
‘Invisible’ risks in ordinary food, such as ‘mad-cow disease’, are seen as 
particularly threatening. Empirical studies indicate that these risks are often 
perceived as external, out of individual control. At the same time there are 
also risk discourses that emphasise the individual’s responsibility in terms of 
life-style choices, particularly in terms of food choices and other types of 
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consumption. At a more symbolic level, there are ‘social risks’ related to 
notions of the body, manners and social status. For example, there are norms 
considering desirable body shape and size, which also influence dietary 
practises. The connection between notions of diet, health, body size and 
physical attractiveness has been referred to as the food/health/beauty triplex 
(Lupton 1996). Health and slimness are associated and also provide a moral 
value. The slim body is seen as attractive and normal in contrast to the fat 
body, which is perceived as deviant, unhealthy and out of control (ibid.). 
Social norms of this kind are understood as being of vital importance for the 
way we construct and perceive risks related to the consumption of food. 
Another type of social risk is related to ‘good taste’ regarding food choice 
and manners. Lack of ‘good taste’ can provoke anxiety and cause embar-
rassment (Bourdieu 1994). Different styles of eating can be seen as an 
expression of social class. Empirical studies in different European countries 
have revealed that social background, gender, age and generation are related 
to people’s food consumption attitudes towards food and eating. Also, 
everybody do not have the same resources to make food choices and to 
monitor and take care of their bodies. In short, social inequalities are not 
only manifested in economic, educational and cultural capital, but are also 
embodied (Shilling 1993).  

Food consumption is thus a complex social issue. Everyone has to eat. 
Also, food has an ephemeral character. Once we have eaten what is in the 
refrigerator we have to plan the next meal. Often it is integrated into the way 
of life and given symbolic meaning. In short, food is meaningful because it 
is social. Food consumption may be less open to individualising tendencies 
than other fields of consumption. What is to be eaten is often a collective 
decision in the household. Several social forces, that reaches out to every-
body, provide us with collective orientations towards food and eating, such 
as media representations of food and eating as well as governmental advice 
on ‘good’ diets. The purpose of this study is to explore this socially shared, 
everyday understanding of food and eating in contemporary society. (Warde 
1997) 

Socially shared ideas of food and eating 
To explore people’s everyday notions of food and eating, I take my point of 
departure in social representations theory, a research tradition which studies 
everyday knowledge about different phenomena in the social world. Social 
representations are defined as a ‘system of thinking’ that affects our percep-
tions of, and acting, in the world (Moscovici 1988). Within a group of peo-
ple, social representations contributes to a shared understanding of the 
world, at the same time as conflicting ideas can exist and be debated at a 
discursive level (Rose et al. 1995). What makes social representations social 
is that the representation has a common object, which is shared by many. 
When new phenomena become part of everyday knowledge, two processes 
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are involved, objectifying and anchoring, both part the collective symbolic 
coping that people engage in: 

If the members of a group lack a shared representation of some relevant 
phenomena, they engage in a sense-making activity. This involves naming 
the novel and attributing characteristics, which allows the phenomena to be 
talked about. In this understanding symbolic coping is the collective activity 
of a group struggling to maintain the integrity of its worldview which is also 
crucial for social identity. (Wagner & Kronberger 2001:148-49) 

From this point of view, the individual’s responses to something new or 
unfamiliar will not be seen arbitrary but framed in a shared language and 
common understandings of a shared culture. However, sharing a common 
point of reference does not mean a consensual agreement. The way people 
interpret and define different phenomena are associated to their individual 
experience, but also to the extent that everyday knowledge are distributed 
among different groups of people. Thus, a social positioning is always 
anchored in the experiences and values of social groups and could also be 
changed during the life-course of the individual (Clémence 2001). The study 
of social representations can thus contribute to the understanding of peoples’ 
interpretations of the world. The focus is on human beings as social and 
cultural being’s, and on the vital function of this ’system of thinking’ to both 
shape and maintain social identity (Jodelet 1991). Social representations are 
thus seen as socio-cultural phenomena which are formed in interaction 
between people and thus differ from a purely cognitive perspective. Thus a 
cultural perspective, such as the social representations perspective, directs 
attention to the more implicit meanings underpinning concerns about food. 
In this study, focus is directed to the ideas people draw on to deal with food 
and eating at the level of the local and everyday life in contrast to the food 
risks that are debated at the level of the expertise and in public arenas.  

In this study, I have chosen to taken my point of departure in a dynamic 
perspective on social representations (Marková 2003), which maintains that 
social representations are composed of different, contrasted kinds of mean-
ing. This means that everyday ideas are characterised by internal tensions 
and contradictions. Albeit some ideas are more prescriptive and others more 
negotiable, it is always possible to make resistance towards a social repre-
sentation (Duveen 2001). Although individual needs and motives play a 
significant role in the process of acceptance and use of representations, there 
is a profound human need to ‘belong’ which is related to group identifica-
tion. At the same time, there is a need for differentiation and distinctiveness. 
Taken together this means that we identify with distinct, bounded social 
collectives. To identify with a group also means to recognise the social 
symbols and norms that distinguish one group from another. It is the social 
identification, rather than a social pressure or information per se, which form 
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the basis for shared meaning (Brewer 2001). From this perspective, identity-
work is taking place in an act of communication. 

An empirical study of everyday notions of food and eating in 
contemporary urban Sweden 
Aim of study 
The aim of the study is to explore everyday notions of food and eating in 
contemporary society, more specifically, what and how we ‘should’ eat. 
Drawing on social representations theory, I take my point of departure in a 
dynamic perspective where social representations are seen as made up of 
both varying and contrasting meanings, which together form a network of 
meaning. The focus is here on the content as well as dynamics and internal 
tensions in notions of food, and how these can be understood to promote 
different identity positions. More specifically, the study will address the 
following questions: 
  

• What is food, and which contradictions and tensions can be identi-
fied in everyday understandings of food? 

• Which ideas about how we should eat can be identified? 
• How can different notions about what and how we should eat be 

seen as possible identity positions? 

Methodology 
According to social representation theory, socially shared notions of various 
phenomena are seen as related to social groups and cultural contexts. In line 
with this understanding, I have chosen to limit this study to one group of 
people, notably people in working-life in contemporary urban Sweden. To 
explore everyday notions of food and eating in this social context, I con-
ducted interviews with men and women of working-age in the Stockholm 
area. Fifteen men and women were recruited from different work-places and 
social networks to obtain some variation in the socioeconomic and educa-
tional background as well as in gender and age, variation that according to 
earlier research is of importance in relation to patterns of food consumption 
and attitudes towards food and eating (se for example Fagerli & Wandel 
1999, Jensen & Holm 1999, Roos et al. 2001). The study was carried out in 
several steps: First, interviews were carried out to explore the interviewee’s 
experiences and understandings of food and eating. To open up to all sorts of 
experiences of food I started the interview by asking the respondent to tell 
me something about her/his eating in childhood and then to proceed to the 
time in life when the respondent could take her or his own decisions about 
food choices and diet. Thereafter, using a somewhat simplified version of the 
so called 24-hour-interview, I ask the informant to tell me what he or she ate 
yesterday. The last part of the interview is supposed to yield responses to 
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some vital, contemporary food issues that had emerged in earlier research: 
food and eating in relation to ethics, embodiment, identity and a feminine 
food culture (light and green food). The interviews were tape-recorded, tran-
scribed verbatim and analysed to identify central themes in the ways the 
informants categorised food into different types of food, and how these types 
of food were placed in different contexts (socially, geographically and in 
time) and thereby took on different meanings.  

In a second step, the same people were interviewed again, this time 
according to the so called photo elicitation method, which means that the 
interviewees were asked to comment on visual material during the interview. 
The rationale for this method is that the reflexivity between image and ver-
balisation produces data for the investigator (Harrisson 2002). The purpose 
of including visual material was to adopt a more multi-methodological 
approach that could add material to the understanding of shared ideas of 
food and eating. Importantly, there aren’t any ‘inherent’ meanings in visual 
materials. Although we learn to associate different images with different 
context, meanings also vary between different local contexts. Moreover, 
these readings are changeable over time and can always be renegotiated. The 
reading or interpretation of visual materials can thus be seen a process of 
communication (Banks 2001). Somewhat paradoxical, it is the ambiguity of 
a visual material or its many meaning that can be used in an interview situa-
tion. Visual images, such as photographs, are loaded with psychological and 
emotional aspects and symbols (Heisley & Levy 1991), which make them 
‘avenues’ into peoples’ notions abut different phenomena in the world.  

A series of pictures of meals were used as a point of departure for the 
interview conversation. Food stimulates all our senses, and by showing the 
interviewee pictures of meals, some visual aspects of food and eating are 
brought into the interview situation. Thirteen photos from cookery books 
were chosen, drawing on the preliminary analysis of the first interviews. 
Such photos can be seen as normative, as they often portray tasty, beautiful 
and (sometimes but not always) healthy food. The thirteen photos were 
chosen to represent images of ‘contemporary’ or ‘modern’ meals, more ‘fes-
tive’ meals as well as everyday and more ‘simple’ meals. All photographs 
depicted food on a plate, sometimes with tableware and a drinking glass. In 
addition, graphical illustrations from national dietary guidelines were used, 
here in form of two plates, one for the omnivore and one for the vegetarian 
(from The Center of Public Health, Stockholm County Council). These pic-
tures are in a very strong sense normative, teaching us how we should com-
pose a nutritious meal. Thus, both the cookery book pictures and the dietary 
guideline graphics involve particular categorisation of food and are at the 
same time normative. These interviews were also tape-recorded, and sections 
of particular relevance to the analysis were transcribed verbatim  
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Results 
What is food? 
The analysis of the first interviews shows that the interviewees categorise 
food into different ‘sorts’ of food, thus answering the question of what food 
is (chapter 5). When the interviewees talk about their food experiences 
through life and their opinions about food, the do something ‘more’. They 
divide food into distinct categories (such as homely fare), they contrast cer-
tain sorts of food against other (homely fare against international or ethnic 
food), they link the different sorts of food to specific arenas in time and 
space (homely fare can be linked to their childhood) and they also express 
normative values (homely fare is a tradition that should be preserved). When 
categorising food, most interviewees mention homely fare (which I here 
refer to as ‘ordinary’ food), which is the traditional food in Sweden. Other 
distinctions which people make between categories are ‘modern food’, ‘dan-
gerous food’, ‘healthy food’, ‘ethical food’ and ‘festive food’. Of particular 
interest is the spontaneous and self-evident way food is placed into these 
categories (and also discussed with the researcher), which indicated a taken 
for granted shared understanding. It is also revealed that food takes on dif-
ferent meanings when it is placed in different spheres in time and space, 
such as one’s childhood, other specific periods in life, a circle of friends or a 
love relationship, just to mention a few examples. The importance of the 
context is emphasised even more in the photo elicitation interviews. The 
same food stuff can be depicted and valued in different ways in different 
contexts. Red meat can be appreciated as ‘festive’ food in one context and 
contested in another. The analysis also shows that to some extent, there are 
different ‘food and eating norms’ in different contexts.  

How should we eat? 
Food is also talked about in terms of different diets, such as a mixed diet, a 
vegetarian diet, exclusion of certain types of meat or fish from their diet, or a 
particular diet such as according to Michel Montignac, and patterns of eat-
ing, such as how meals are distributed over the day (chapter six). These diets 
and patterns of eating are in turn related to health and illness, and also 
involves an evaluation of diets or patterns of eating as ‘good’ or ‘bad’. When 
discussing these issues, the notion of the body is of central importance. The 
body ‘needs’ different sorts of food stuff, and the interviewees draw on 
arguments from professional nutritional contexts and from health authorities 
as well as from their understanding of the evolution. When they talk about 
these needs is the notion of the ‘communicating body’ that informs the indi-
vidual about his or her needs of particular interest. The body will ‘tell you’ 
what you need or what is not good for you. The important thing is to listen 
carefully to these messages from the body. On the other hand, there is a 
reflexive attitude towards health messages. The informants reflect on cul-
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tural norms and stereotypes that prescribe certain diets, particularly those 
that imply the goal of a slim body. Also, some reject the ‘bio-medical defi-
nition’ that one should eat healthy in order to achieve best possible health. 
To be ‘too’ focused on health could be ‘problematic’ according to some 
interviewees. Also, the results regarding how we should eat are discussed in 
terms of a repertoire of different identity positions and tensions between 
different identity positions.    

 

Contradictions and tensions in images of food 
The photo elicitation interviews contributed to a more complex and multi-
layered understanding of the notions of food and diet, particularly concern-
ing what and how we ‘should’ eat (chapter seven). To explore norms, the 
selection of photographs are taken from different cookery books, and were 
supposed to represent different kind of meals, both referring to meal sub-
stance (for example meat, fish, vegetarian, ‘traditional’, ‘exotic’) and pres-
entation, such as the laying of the table, but were not supposed to yield a cer-
tain reading or interpretation of each picture. For example, a picture chosen 
to symbolise a festive meal could be perceived in a different way by the 
interviewee. In every picture there are ‘triggers’, both in the choice of 
motive and composition. Adopting a focus on ‘audiencing’, the attention is 
directed towards the ‘reader’ of the picture and not the picture per se 
(Harrison 2002; Rose 2001). The way the interviewees responded to the 
cookery book photographs demonstrated that they could be used to talk 
about ones own eating habits as well as ideal meals, and also that the infor-
mants in these interviews to a greater extent talked about what is understood 
as shared ideas and attitudes towards different types of food and diets.  

 

Discussion 
Finally, (in chapter eight) the various ideas of food and diet are analysed and 
discussed in terms of a heuristic model which depicts the relationship 
between three main components of a representational network: 1) ideas 
about different sorts of food, 2) ideas about the relationship between diet, 
patterns of eating, body and health and 3) identity positions in relation to 
food and eating. These three components are related to each other through 
the ways different sorts of food are describes as promoting or creating dif-
ferent bodies and identity positions. The different categories of food, ‘ordi-
nary’ food, ‘modern’ food, ‘dangerous’ food, ‘healthy’ food, ‘ethical’ food 
and ‘festive’ food are here seen as cultural resources, used by the individual 
in the process of construction of meaning, and demonstrate that food is more 
than ‘just food’. Further, when the interviewees link certain food to a par-
ticular context or group of people, diets and patterns of eating are linked to 
various identity-positions, such as a ‘sound’ approach to food or the ‘politi-
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cal vegetarian’. It is argued that these identity-positions can be seen as a 
repertoire of culturally available identity positions. Importantly, and in line 
with understandings of socially shared ideas in social representations theory, 
the notions of what and how we should eat are characterised by internal ten-
sions and contradiction. The analysis reveales some vital tensions and con-
tradictions that are discussed more in detail: the tension between health and 
discipline versus pleasure and well-being, responsibility for the community 
versus personal benefits, food and diet ideals versus everyday life. These 
contradictions are discussed as conflicts between an Is and a Should. Certain 
‘Shoulds’ turn out to be more prescriptive, and other more negotiable. 
Finally, the link between the individual eater and society are discussed in 
terms of risk and possibilities. Development in society, such as mass pro-
duction of food, is seen as a risk in itself. Also, technology and artificial or 
‘unnatural’ food is seen as a risk to the human body. Even if the body is seen 
as robust and able to cope with attacks from these sorts of risk, there are 
limits to how much it can tolerate. Further more, human nature, and her taste 
for sweet or in other ways unhealthy food as well as her resistance to expert 
advice, can be seen as a risk. What emerges in the material is rather a striv-
ing for a balance, rather than optimal health.  
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Bilaga 1: informationsbrev till informanter 
Ett forskningsprojekt om hur människor i dagens 
samhälle ser på mat och ätande  
 
 
   Stockholm juni månad 2005 
 
 
Hej! 
 
Vill du vara med i en intervjuundersökning om människors syn 
på mat och ätande?  
Under 1990-talet har intresset för vad vi äter fullkomligt exploderat i 
västvärlden. Aldrig tidigare har så många TV-kockar synts i rutan och 
så många kokböcker toppat försäljningslistorna. Vidare är människors 
matvanor stadda i förändring. I det multikulturella samhället har den 
svenska matkulturen blandats med mat från andra kulturer och influ-
enser från all världens kök har nått oss alla. I dag vet vi också allt mer 
om vad som är bra för oss att äta och samtidigt översköljs vi hela tiden 
av nya rön. Kort och gott, i vårt samhälle är människor föremål för en 
mängd inflytanden från olika håll vad det gäller maten.  
 
Vad går projektet ut på? 
Jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms 
universitet och arbetar med ett projekt där syftet är att belysa hur 
människor i sitt vardagsliv tänker kring mat och ätande till skillnad 
från hur maten tas upp och diskuteras i olika former av ”expertsam-
manhang” som kostrådgivning till exempel. Jag står i begrepp att 
genomföra ett antal intervjuer med personer i olika åldrar, av båda 
könen och som kan ha delvis olika erfarenheter av mat och ätande. 
Därför kontaktar jag dig för att höra om du intresserad av att delta i en 
sådan intervju.  
 
Hur går det till? 
Intervjun kommer att genomföras som ett samtal omkring dina erfa-
renheter och synpunkter på mat, både i ditt eget vardagsliv och mer 
allmänt. Det är ett samtal där du får möjlighet att ta upp sådant som du 
själv tycker är viktigt och intressant. Deltagandet i intervjun är givet-
vis frivilligt och materialet från intervjun kommer att behandlas kon-
fidentiellt så att inga enskilda personer kan identifieras. Intervjun 
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beräknas ta cirka 1-1 ½ timme och spelas in på band. Den kan genom-
föras på min arbetsplats vid Stockholms universitet eller vid överens-
kommelse på annan plats.  
  
Jag hoppas att du vill vara med och att du kommer att finna det inspi-
rerande att delta i ett samtal omkring mat och ätande.   
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Marie-Louise Stjerna  Sonja Olin Lauritzen 
Projektansvarig  Professor/handledare 
Tel arb: 08-16 15 73  Tel arb: 08-16 20 06 
E-post marie-louise.stjerna@ped.su.se 
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Bilaga 2: frågeguide (steg ett) 
Frågeguide (steg ett)  
 
Ätande då och nu 

1. En del människor förändrar sina matvanor genom livet och 
andra äter nästan på samma sätt när de är vuxna som när de var 
barn – kan du inte börja med att berätta något om ätandet 
under din barndom? 

2. Senare i livet – när du började bestämma själv om ditt ätande, 
kan du berätta om detta? 

3. Ätandet idag: nu kommer jag be dig berätta, ganska konkret 
och detaljerat om vad det var du åt igår, då det brukar vara 
lättast för människor att komma ihåg. Man glömmer fort vad 
man äter (variant av 24-timmars intervjun). 

- Vad var det första du åt igår? 
- Drack du något till? 
- Brukar du äta så här? (vanligt eller ovanligt?) 
- Vill du berätta mer och varför du brukar äta en sådan 

här frukost (alternativt börja dagen så här)? 
- Händer det någon gång att du hoppar över det här 

målet? Hur ofta? 
- Åt du ensam eller tillsammans med någon/några? 
- Vad var nästa sak du åt? (och så vidare – under ett helt 

dygn – även natten – fråga även om vad man dricker 
till maten) 

- Är varje vardag indelad efter viss ordning – att man 
alltid ungefär äter på samma sätt- något på morgonen, 
vid lunchtid och så vidare? Berätta om hur planeringen 
inför en dags ätande ser ut. 

- Eller är ätandet mer spontant? Att man äter när man är 
hungrig eller tid att äta till exempel? Berätta mer om 
hur det går till. 

- Jämför vardag med helg (alla punkter – matens 
innehåll, måltidsordning o s v) 

Matteman  
4. vegetariskt ätande (antalet vegetarianer ökar i väst – vilket är 

ditt eget förhållningssätt till vegetariskt?) 
5. kött, fisk 
6. det ”söta” (efterrätter, kakor, godis) 
7. ekologiska produkter och kravmärkt 
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8. det ”lätta” och nyckelhålsmärkt 
9. matlarm (exemplifiera med ”galna kosjukan”, ”akrylamid”)  
10. snabbmat (ex vis Mc Donalds, färdiglagad mat i frysdiskarna 

etcetera) 
11. önskemåltiden  
12. bjuda på mat (bjuda goda vänner på middag – vad blir det?) 
13. mat och hälsa 
14. tror du att ditt eget ätande i stor utsträckning liknar eller skiljer 

sig från andra människors? 
15. nu har vi pratat om både det som kan vara positivt och negativt 

med mat och ätande. Ge exempel på det som du anser är posi-
tivt med mat och ätande, därefter det du anser är negativt med 
mat och ätande.  

16. avrundning – informanten får själv göra en summering av det 
som han eller hon tycker är intressant och viktigt efter att ha 
pratat igenom olika frågor om mat. 

17. till sist, är det något mer, utöver det som vi har pratat om som 
du kommer att tänka på när det gäller det här med mat? 

 



 263

Bilaga 3: informationsbrev fotoeliciteringsintervju (pilotfas)  
Ett forskningsprojekt om hur människor i dagens 
samhälle ser på mat och ätande  
 
 
   Stockholm april månad 2006 
 
Hej! 
 
Vill du vara med i en intervjuundersökning om människors syn 
på mat och ätande?  
Under 1990-talet har intresset för vad vi äter fullkomligt exploderat i 
västvärlden. Aldrig tidigare har så många TV-kockar synts i rutan och 
så många kokböcker toppat försäljningslistorna. Vidare är människors 
matvanor stadda i förändring. I det multikulturella samhället har den 
svenska matkulturen blandats med mat från andra kulturer och influ-
enser från all världens kök har nått oss alla. I dag vet vi också allt mer 
om vad som är bra för oss att äta och samtidigt översköljs vi hela tiden 
av nya rön. Kort och gott, i vårt samhälle är människor föremål för en 
mängd inflytanden från olika håll vad det gäller maten.  
 
Vad går projektet ut på? 
Jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms 
universitet och arbetar med ett projekt där syftet är att belysa hur 
människor i sitt vardagsliv tänker kring mat och ätande till skillnad 
från hur maten tas upp och diskuteras i olika former av ”expertsam-
manhang” som kostrådgivning till exempel. Jag har genomfört ett 
antal intervjuer med personer i olika åldrar, av båda könen, som kan 
ha delvis olika erfarenheter av mat och ätande. I nästa steg och som en 
del av denna studie kommer jag att använda mig av olika bilder av 
mat, exempelvis fotografier från kokböcker, som en utgångspunkt för 
ett öppet intervjusamtal om mat och ätande. Därför kontaktar jag dig 
för att höra om du intresserad av att delta i en sådan provintervju.  
 
Hur går det till? 
Man kan säga att mat är väldigt visuellt till sin karaktär. Vi äter ju 
både med mun och ögon! Därför kommer intervjun att genomföras 
utifrån ett antal bilder av måltiden. Det kommer att gå till så att vi 
tillsammans tittar på några bilder av mat och under intervjun samtalar 
om dessa bilder. Under intervjusamtalet får du möjlighet att ta upp 
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sådant som du själv tycker är viktigt och intressant om mat och 
ätande. Deltagandet i provintervjun är givetvis frivilligt och materialet 
från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun beräknas 
ta cirka 1-1 ½ timme och spelas in på band. Den kan genomföras på 
min arbetsplats vid Stockholms universitet eller vid överenskommelse 
på annan plats.  
  
Jag hoppas att du vill vara med och att du kommer att finna det inspi-
rerande att delta i ett samtal omkring mat och ätande.   
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie-Louise Stjerna  Sonja Olin Lauritzen 
Projektansvarig  Professor/handledare 
Tel arb: 08-16 15 73   Tel arb: 08-16 20 06 
E-post marie-louise.stjerna@ped.su.se 
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Bilaga 4: frågeguide (steg 2) 
Frågeguide fotoelicterings intervju (steg 2)   
 
Frågor till varje enskild kokboksbild (visa en bild i taget) 

1. Berätta om allt du kommer att tänka på när du ser den här bil-
den. (Försök att följa intervjupersonens berättelse kring varje 
bild och ställ följdfrågor) 

 
Frågor som gäller samtliga kokboksbilder (visa alla bilder samti-
digt och uppmana informanten att lägga dem i olika högar) 

1. När och var äter man denna mat (vid vilka tillfällen, samman-
hang, platser – festligt tillfälle, vardag, ensam, tillsammans 
med någon?) 
 
Vem tror du, äter den här maten (anknyt eventuellt till någon 
tidigare kategorisering som intervjupersonen gjort så som den 
matlagningsintresserade eller någon annan kategori som den 
kaloriräknande) 

 
2. Är det någon måltidsbild eller flera som du saknar bland det 

här urvalet av bilder? 
 
3. Som helhet, liknar eller skiljer sig det här urvalet av bilder det 

sätt på vilket du brukar äta? 
 
Frågor som gäller bilderna av tallriksmodellen  

1. Vad kommer du att tänka på när du ser den här bilden? 
 
2. Har du mött den här typen av bild i något/några sammanhang 

tidigare? 
 

3. Den här bilden rekommenderar ju ett visst sätt att äta, men 
finns det andra sätt att äta som du kommer att tänka på? 

  
4. Tror du att det spelar någon roll om du äter av alla tre delar 

(kan man hoppa över någon av delarna?)  
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Bilaga fem: måltidsbilder 





Fransk ostpaj i Carl Butlers Bästa för IKEA. En kokbok med svensk och främmande mat för vardag och 
fest. 1980, s. 41.



Stekt falukorv med stuvade morötter i Mat på riktigt. Husmanskost på vårt sätt av Peter Harryson och 

Stefan Holmström, 2005, s. 129.



Oxfi lésallad med citrontimjan, rosmarin och gräslök i Örtmat av Monika Ahlberg, 2004, s. 49.



Pizza Napolitana i Paj, pizza, pirog av Britt Sanqvist-Bolin, 1997, s. 89.



Stekt hel sill med stuvad purjolök i Sill och strömming av Leif Mannerström, 2005, s. 50.



Husmors ärtsoppa med fl äsk och pannkakor i 91:ans kokbok. Det bästa av svensk husmanskost av 

Martin Carlenstam, 2005, s. 21.



Ishavsräkor à la provencale med baguette i Gourmetmat för alla. EN DUBBELVOLYM  av Astrid 

Abrahamsson och Görn Helleblad, 2002, s. 49.



Böngryta i Husmanskost 2.0 – kan någon ta bort grädden från mormor? av Petter Stahre, 2004, s. 98.



Norimaki med parmaskinka och mozzarella i Sushi på svenska av Joakim Lundblad, 2005, s. 53.



Helstekt viltfi lé med kantarellsås i Gourmetmat för alla. EN DUBBELVOLYM  av Astrid Abrahamsson 

och Görn Helleblad, 2002, s. 73.



Rödbetssallad med ädelost i Gott och grönt – gröna läckerheter från Allt om Mat av Astrid Abrahamsson, 

2004, s. 142.



Choklad- och aprikostarte i Medelhavsmat för svenska kastruller av Cecilia Vikbladh, 2004, s. 155.



Marängsviss i Mormors Mat av Maria Holm, 2002, s. 113.



Tallriksmodellen i Godbitar, Hälsomålet. Nr 1, Februari 2005 av Stockholms läns landsting, 

Centrum för folkhälsa, Tillämpad näringslära.

Vegetariska tallriksmodellen i Godbitar, Hälsomålet. Nr 1, Februari 2005 av Stockholms läns lands-

ting, Centrum för folkhälsa, Tillämpad näringslära.
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