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Abstract

The everyday dinner usually involves a number of different and sometimes 
conflicting ambitions  that may include striving for self-fulfillment and striv-
ing to care for one’s family and society at large. To understand the consump-
tion that occurs in connection with these ambitions, consumer researchers 
must understand the context surrounding the everyday dinner. In this disser-
tation theories of practice are utilized as a conceptual framework to empha-
size the importance of context.   

Theories of practice have gained renewed interest within the field of 
consumption. Yet, Consumer Culture Theory (CCT) has neglected practice 
theories’ ability to operationalize the consumption context. The aim of this 
dissertation is to develop further CCT’s practice perspective to increase the 
understanding of the consumption context and thereby better understand con-
sumption as a social and cultural phenomenon. An ethnographic approach is 
employed to identify what practices operate within a complex consumption 
situation such as the everyday dinner among single mothers; how these prac-
tices incorporate consumption in their strivings and how the different prac-
tices operating within the consumption situation interact with one another. 

This new approach comes to the conclusion that mothering, defined as a 
meta-practice, dominated the consumption situation and organized the other 
practices involved. A meta-practice is one with major influence over con-
sumption and thus a type of practice consumption researchers should look for. 
Furthermore in Western society consumption situations, like the everyday 
dinner, seem to be especially important when it comes to anchoring meta-
practices and thereby the social order. A preliminary characterization of the 
meta-practice is proposed as consisting of four different traits: I) its impact on 
the social order; II) its generalizability, density and superiority; III) its regula-
tion and IV) its stability or slow change. However, more studies are necessary 
to explore these characteristics further.

Keywords: Theories of practices, Meta-practices, Food, Everyday dinner, 
Mothering, Single mothers, Love.
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Förord

Tänk att jag vid 42 års ålder fick chansen att utmana mitt tänkande så till 
bristningsgränsen. Egentligen trodde jag aldrig att det skulle fungera när jag 
för fyra år sedan satte mig i en, i mina ögon, rätt bräcklig farkost för att göra 
denna långa resa. Efterhand övervann jag dock tveksamheten eftersom jag 
anade att resan skulle bli rejält spännande och också närde en förhoppning om 
att den skulle bidra med en, om än liten, pusselbit till vår förståelse för den 
konsumtionskultur de flesta av oss är en del av, vare sig vi vill det eller inte. 
Jag har dessutom funnit att det varit en resa in i den akademiska praktiken. En 
praktik som visserligen skiljer sig rätt rejält från den modrandepraktik som 
kommer att avhandlas i det som följer; men som samtidigt varit en praktik 
som, likt min mans modrande, över tiden smugit sig på och kommit att bli nå-
got, nästan, fullständigt naturligt. Alla dessa obegripliga texter som jag tidi-
gare aldrig skulle kommit på tanken att läsa har nu, fyra år senare, kommit att 
bli nycklar som lyckats öppna upp, visserligen inte otaliga men ändock några, 
nya dörrar i mitt tänkande. Och som förhoppningsvis kommer att bereda mig 
oändligt många nya utmaningar.  

Självklart har jag massor av härliga människor att tacka för denna resa. 
Först och främst vill jag tacka alla kvinnor som så generöst öppnade upp 
sina hem för mig. Utan er hade den här avhandlingen aldrig varit möjlig. Jag 
hoppas att också ni fick ut något vår tid tillsammans och att ni finner avhand-
lingen intressant. Vidare vill jag tacka mina handledare; Jacob Östberg för 
resan in i CCT-världen, för den gedigna kunskap du så generöst delat med 
dig av och för den klokhet och trygghet du bistått med under resans gång, 
PO Berg för din förmåga att fånga såväl strukturer som bristen därav, för 
din positiva energi och för den självförtroendekick som jag behövde för att 
få ihop det hela, Kaj Sköldberg, som fanns där under avhandlingens första 
fas, för dina tusen idéer och höga krav och Miriam Salzer-Mörling som ty-
värr inte längre finns bland oss. Hennes briljans, tydlighet och rättframhet är 
svårslagen. Aldrig framstod tingen så glasklara som när hon dammat av dem. 
Viktiga tillfällen under processen har också varit de etappvisa framläggning-
arna och här har jag haft stor nytta av opponenternas skarpa ögon, tack Ali 
Yakhlef, Helene Brembeck, Hans Rämö, Anna Essén, Anders Parment och 
Clara Gustafsson. Tack återigen till Ali och dessutom Robert Demir för intro-
duktionen till praktikteoriernas snåriga värld och till Solveig Wikström och 
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Maria Frostling-Henningsson för ämnesidéer i början. Ett speciellt tack vill 
jag rikta till min kära vän och mentor Lisbeth Sachs som ständigt funnits där 
vid min sida, såväl intellektuellt som känslomässigt, för dina löpande genom-
läsningar och för att du guidat mig genom det många gånger svåra fältarbetet. 
Tack också Lars Kaijser, min etnologiske inspiratör, för spännande idéer och 
kloka råd, i synnerhet för ditt tips om boken om modrande som en stor del av 
avhandlingen vilar på. Tack Lars Dencik för din granskning och kloka väg-
ledning, såväl övergripande som kring det jag skrivit om familjen. Thank you 
Setha Lowe for your energy and support over the years. Och, inte minst, tack 
Carina Holmberg, som var den som fick mig att ge mig in i det här, och Emma 
Stenström, som hejade på. Tack för att ni, mina kära akademiska systrar och 
väninnor, orkat läsa allt, orkat lyssna på mitt ältande och orkat stötta mig i 
vått och torrt.

Jag vill dessutom lyfta fram mina kära doktorandkollegor som jag delat 
den oändligt viktiga vardagen med. Först och främst Anna och Carl, mina 
två stöttepelare. Tillsammans med er har jag känt mig som en av tre oöver-
vinneliga musketörer. Tack också till alla er andra, vissa redan klara, andra 
fortfarande mitt i det. Ni är många, men jag vill bland andra nämna Pamela, 
Johanna, Andrea, Mikael, Danilo, Emma, Martin, Hanna, Nishant, Sabina, 
Randy, Ragnar, Anita, Ignacio, Goran, Xu, Fredrik och Kjell. Dessutom vill 
jag tacka alla på marknadssektionen för den energi och de framtidsvisioner 
som fått mig att vilja bli klar så fort som möjligt. Inte minst Natalia för spän-
nande projekt framöver. Tack alla ni administrativa klippor för hjälp under 
de här åren, däribland Kicki, Helena, Linnea, Lasse, Fernando och hela da-
tagänget. Därtill vill jag tacka alla akademiska vänner utanför institutionen, 
däribland Ravi för våra practice-projekt, och Sofia, Charlotta och Leila för 
alla samtal kring såväl avhandlingsångest som livet i stort. 

Tack till mina bröder och till alla vänner som stått ut med mig under 
dessa introverta år. Tack Tanja, Peter, Asta och Anastasiya för ert modrande 
i vardagen. Tack lilla mamma, min ständiga inspirationskälla, och tack fina 
pappa, du som lärde mig att känna in andra men som tyvärr inte längre finns 
bland oss. Sist men inte minst, tack Rebecca och Robert, mina älskade vapen-
dragare som sett till att min vardag inte rasat samman fullständigt och som 
alltid funnits där med middagar och oändligt mycket kärlek.  
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1. 

Introduktion

Vi skrattade bägge två när Anna, ensamstående mamma till Tyra, kom-
menterade fotografiet1 av vad som skulle kunna vara en kärnfamilj just på 
väg att äta middag. Hon eldade upp sig alltmer i takt med att all dess sym-
bolik skärskådades. Mannen och kvinnan på fotografiet såg ut att vara i 
30-årsåldern och barnen, en flicka och en pojke, i 10-årsåldern. Mannen, 
kvinnan och pojken log uppmuntrande mot flickan, som serverade pojken 

1 Fotografiet har utgjort en del av forskningsprocessen och haft som syfte att hjälpa infor-
manterna att ”se det bekanta på ett främmande sätt” (McCracken 1988:24). Se även kapitel 4.

Den är lite provokativ alltså.  Jag skulle gärna ... vore jag konstnär 
skulle jag lägga in lite små störande moment. Små orosmoln, trasiga 
kontakter eller någonting sådant. Som störde, var fel. Eller att man har 
någon ful obscen tatuering på armen där. Hon har något slingrigt så 
här. Horn, lite sådana grejer. […] Ja, tappat en tand. Ring i örat. Nä, de 
är så välanpassade så det är äckligt alltså. Usch! (Anna, 41 år, ensam-
stående mamma till Tyra, 6 år, 2009-01-08) 
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något som såg ut som hemlagad lasagne ackompanjerad med en ångande 
broccoli. Bordet var rent och snyggt och alla såg de prydliga och glada ut. 
Bilden framstod som en karikatyr av familjemiddagens alla attribut; en 
lycklig och ”komplett” familj, nyttig och hemlagad mat, ett välstädat hem 
och en tydlig rollfördelning, där den lilla flickan lärde sig att servera maten 
och pojken att uppskattande ta emot den. Trots att många familjemiddagar 
inte ser ut så här är det ändå en idealbild som man måste förhålla sig till, 
vare sig man omfamnar den eller stöter den ifrån sig. I likhet med flera av 
de ensamstående mammor som jag träffat under den här studien upplevde 
Anna bilden som provocerande, på samma gång som också hon var en del 
av detta ideal genom att löpande servera sin egen dotter vardagsmiddagar. 
Men visst, Anna och Tyras vardagsmiddagar skilde sig på många sätt från 
det, bland annat eftersom deras familj inte var någon ”komplett” kärnfamilj 
och eftersom Anna och Tyra inte åt tillsammans utan satt var och en för sig; 
Tyra ofta framför videon och Anna läsandes en tidning i köket. Anna var 
också mån om att inte vidareförmedla fotografiets rollfördelning eftersom 
det i Annas och Tyras hem rådde feministiska värderingar. Samtidigt var 
det svårt att förmedla jämlikhet i samband med måltidsaktiviteterna i ett 
hem med bara kvinnor, utan det fick ske på andra sätt. Klart var dock att 
Anna hade tydliga ambitioner med sina vardagsmiddagar som bland annat 
påverkades av hennes vegetariska matvanor, hennes miljöaktivism, hennes 
engagemang i internationell politik, etik, hälsa och estetik samt behovet 
av avkoppling och omsorgen om dottern; ambitioner som samtidigt måste 
hanteras i relation till hennes studier, hennes kulturprojekt och, inte minst, 
i relation till hennes budget. 

Annas alla ambitioner med vardagsmiddagen visar hur komplex en kon-
sumtionssituation (det vill säga en situation som innehåller en eller flera kon-
sumtionsaktiviteter) kan vara och hur mycket man som konsumtionsforskare 
måste veta om konsumenternas vardagsliv och deras olika engagemang för 
att förstå vad som pågår när den eventuella vardagsmiddagen konsumeras. 
På det hela taget menar jag att vardagsmiddagen kan ses som nod i ett nät-
verk bestående av olika och ibland motstridiga ambitioner som en människa 
försöker hantera. Som exemplet Anna visar, kan dessa ambitioner handla om 
familjeenheten, och då exempelvis om familjesamvaro, socialisering och om-
händertagande av dess medlemmar; om individen och då exempelvis om hur 
måltiden ska kombineras med arbete, studier, fritid och hälsa eller om det 
omgivande samhället och då exempelvis om hänsyn till miljön och dem som 
producerar maten man äter. Vardagsmiddagen blir den arena där förhållnings-
sättet till alla dessa ambitioner exponeras. För att förstå vardagsmiddagen 
och den konsumtion som sker i anslutning till den måste man som konsum-
tionsforskare därför förstå konsumtionens sammanhang och dess inverkan 
på konsumenternas olika ambitioner och engagemang. Detta är på intet sätt 
någon ny iakttagelse bland konsumtionsforskare, men det jag vill lyfta fram 
i det här avhandlingsarbetet är nya sätt på vilka vi kan förstå konsumtions-
sammanhanget.

Introduktion
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Föresatsen med detta inledande kapitel är att förtydliga resonemanget 
ovan och leda läsaren fram till avhandlingens syfte. Detta först genom att i 
avsnittet Några utgångspunkter nedan introducera Consumer Culture Theory 
(CCT), avhandlingens konsumtionsperspektiv, problematisera delar av CCTs 
hantering av konsumtionens sammanhang och istället föreslå en alternativ 
ansats. I avsnittet Konsumtionssituationen i fokus ges därefter en översiktlig 
beskrivning av den konsumtionssituation med hjälp av vilken avhandlingen 
illustrerar denna alternativa ansats, nämligen vardagsmiddagen bland ensam-
stående mödrar. Kapitlet utmynnar slutligen i avsnittet Avhandlingens syfte 
och forskningsfrågor. 

Några utgångspunkter
Enligt resonemanget ovan sker konsumtionen med andra ord inte i ett va-
kuum utan i ett sammanhang i vilket individen är verksam och där konsum-
tionen spelar en roll. Detta sammanhang kan beskrivas som den kontext som 
omger konsumtionen och vars karaktäristika kan bidra till att belysa, förstå 
eller ge mening till konsumtionen (se exempelvis Dilley 1999:12). Kontextens 
betydelse är ingalunda något nytt inom konsumtionsforskningen, allra minst 
inom CCT (se exempelvis Arnould, Price och Moisio 2006; Askegaard och 
Trolle Linnet 2010) som är det konsumtionsforskningsfält jag har för avsikt 
att bidra till, men, återigen, det jag vill lyfta fram är nya sätt på vilka vi 
kan förstå den. Detta genom att, inspirerad av konsumtionssociologen Alan 
Warde (2005), se konsumtionens kontext som ett komplex av sammanhäng-
ande praktiker i vilket social ordning och mänsklig samexistens etableras. 
Enligt praktikteoretikern Theodore Schatzki är det denna kontext som bidrar 
till ett fenomens existens genom att på olika sätt definiera, forma, möjliggöra, 
begränsa och värdera det (2002:59-62). Annas olika engagemang i anslutning 
till vardagsmiddagen kan här ses som olika praktiker som konkurrerar om 
hennes uppmärksamhet och som på olika sätt definierar, formar, möjliggör, 
begränsar och värderar hennes vardagsmiddagskonsumtion. Utan att följas 
strikt är det just Schatzkis praktiksyn och Wardes syn på kopplingen mellan 
konsumtion och praktiker som den här avhandlingen har låtit sig inspireras 
av och som fungerar som dess grundläggande tankefigurer eller tankemodel-
ler enligt vilka jag försöker att förstå världen. Detta eftersom de hjälper oss 
att operationalisera kontexten och därmed har, menar jag, en ännu outnyttjad 
potential inom CCT. Med operationalisering avser jag processen att definiera 
kontextens innebörd så att den blir klart urskiljbar och möjlig att förstå i ter-
mer av empiriska observationer. 

Det är sålunda de två begreppen kontext och praktik, samt tesen att prak-
tiken är den kontext som ger konsumtionen mening som avhandlingsarbetet 
utgår från. Som nämndes ovan förtydligas dessa utgångspunkter i det här 
avsnittet genom att först översiktligt introducera CCT, för att sedan proble-
matisera dess hantering av praktikbegreppet och kontexten, och istället lyfta 

Introduktion
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fram en praktikansats som visar hur konsumtionen får sin mening via de olika 
praktiker konsumenten engagerar sig i. 

CCT och den livsavgörande vardagskonsumtionen 
En förståelse för västvärlden kräver också en förståelse för konsumtionen, då 
vår roll som konsumenter här är central. Inte bara för att konsumtionen är det 
som enligt många krävs för att hålla välfärdshjulen rullande eller vars utveck-
ling enligt allt fler är ohållbar, utan också för att vi gått från att primärt vara 
definierade av vad vi producerar till att bli definierade av vad vi konsumerar 
(Bauman 1999; Firat och Dholakia 1998). Detta eftersom konsumtionen inte 
bara tillfredställer specifika behov utan också kommunicerar positioner och 
mening i den sociala världen (se exempelvis Corrigan 1997; Douglas och Is-
herwood 1979). En forskningsinriktning som ser konsumtionen på just detta 
sätt och som studerar konsumtionens roll i samhället är Consumer Culture 
Theory (CCT), idag en av tre huvudgrenar inom konsumtionsforskningen till-
sammans med Econometric Modelling och Information Processing/Behavio-
ral Decision Theory (BDT) (Arnould och Thompson 2007). Begreppet Con-
sumer Culture Theory är egentligen missvisande eftersom det inte handlar 
om någon specifik teori utan om ett forskningsperspektiv som inkluderar en 
rad teoretiska ansatser, däribland sociologi och antropologi, med det gemen-
samma intresset av att förstå konsumtionskulturen. Inom CCT-fältet ses kon-
sumtionen som ett sociokulturellt fenomen som kommer till uttryck i samspe-
let mellan en rad olika sociala och kulturella grupperingar och syftet är att 
belysa den sociokulturella dynamik som driver detta samspel (Arnould och 
Thompson 2005). En av CCTs främsta inspirationskällor är den traditionella 
antropologin som bland annat intresserar sig för hur människor i olika kultu-
rer utnyttjar olika symboliska resurser för att kommunicera mening (jämför 
Lury 1996). Det som är signifikant för just konsumtionskulturen är att relatio-
nen mellan den levda kulturen och de symboliska resurser som används för 
att skapa mening i den här förmedlas via olika typer av kommersiella mark-
nader (Slater 1997:8). Med andra ord tar inte CCT vilken kultur som helst i be-
aktande, utan den kultur som förmedlas via marknader och belyser vidare att 
man inte bara måste ta hänsyn till konsumenterna, utan också till relationen 
mellan konsument och symboliska resurser. Konsumtionsbegreppet kommer 
att diskuteras mer ingående längre fram, men jag vill redan här slå fast att jag 
i linje med CCT-fältet ser konsumtion som en aktivitet med hjälp av vilken 
individen skapar och kommunicerar mening. I definitionen av konsumtion 
vill jag därför inte bara inkludera inköpsaktiviteter, utan också användning, 
omvandling och därmed också konsumentens egen meningsproduktion av 
den vara eller tjänst som konsumtionskulturen på olika sätt tillhandahållit 
(jämför Firat och Venkatesh 1995:249). Det är mot denna bakgrund som jag 
avser att operationalisera kontexten för att förstå konsumtionens roll i män-
niskors strävan att hantera olika, ibland konkurrerande och många gånger 
svåruppnåeliga ambitioner. 

Introduktion
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Jag vill också understryka betydelsen av att studera vardagskonsumtio-
nen, eftersom det är i vardagen som människor skapar mening och grundläg-
ger många av de teman som vägleder deras liv (jämför Firat och Venkatesh 
1995:249). Den vardagskonsumtion som sker i samband med vardagsmidda-
gen åskådliggör detta på ett tydligt sätt och visar också att konsumtionen 
inte bara handlar om det individualiserande, medvetna, synliga och lustbeto-
nade. Vardagsmiddagen handlar snarare om den rutiniserade, vardagsgrå och 
ofta omedvetna konsumtionens kånkande, stuvande, fixande, omskapande, 
sparande, återbrukande, nötande och slängande; en konsumtion som aktivt 
reproducerar vardagens sociala ordning. Trots detta har såväl CCT som kon-
sumtionsforskningen i stort haft en slagsida åt de mer iögonfallande formerna 
av konsumtionen på bekostnad av den mer för-givet-tagna och på så sätt också 
mer osynliga vardagskonsumtionen (jämför Arnould och Thompson 2005; 
Gronow och Warde 2001a). 

CCTs praktikperspektiv och bakbundenheten 
Olika praktikteorier har fått ett förnyat intresse inom samhällsvetenskaper-
na under det senaste decenniet (e.g. Halkier och Jensen 2008:64; Reckwitz 
2002:243; Schatzki 2001a), också inom konsumtionsforskningen (exempelvis 
Warde 2005). Inte minst eftersom de har visat sig vara en lovande väg för att 
nå bortom dikotomier som de mellan individ och struktur, reflexivitet och 
rutin, diskurs och förkroppsligande samt mellan det sociala och det materiella 
(exempelvis Halkier och Jensen 2008, Shove och Pantzar 2005, Warde 2005). 
Dessutom, genom att betona det rutinmässiga och förkroppsligade har prak-
tikteorier ansetts vara särskilt lämpliga för studier av just vardagskonsumtion 
(Gronow och Warde 2001a). Därtill erbjuder, som tidigare nämnts, ett prak-
tikperspektiv verktyg att operationalisera konsumtionskontexten genom att 
visa hur praktiken bidrar till konsumtionens existens och mening genom att, 
på olika sätt, definiera, forma, möjliggöra, begränsa och värdera den (jämför 
Schatzki 2002:59-62; Warde 2005:137).

Praktikteoriernas grundtankar kan spåras från bland andra Giddens 
(1984) och Bourdieu (1977; 1990) och baserar sig på att det är kollektiva 
praktiker, snarare än sociala strukturer, individuella attityder eller diskurser 
som konstituerar samhällsordningen. Det sociala livet utgår här från ett an-
tal förexisterande praktiker som individen blir till igenom (jämför Reckwitz 
2002; Schatzki 1996), och vardagskonsumtionen ses i sin tur som en del av 
en eller flera ofta omedvetna och rutiniserade praktiker (Warde 2005:137). 
Enligt Schatzkis praktiksyn utövas praktikerna enligt en viss teleoaffektiv 
struktur, det vill säga med vissa mål i åtanke som också betyder något för 
dem som utövar praktiken i fråga och därför gör att praktiken engagerar dem, 
enligt vissa explicita regler och också enligt en viss praktisk förståelse för 
hur de ska genomföras i form av vanor, traditioner, handgrepp och föreställ-
ningar som vuxit fram över tid bland praktikens utövare (Schatzki 1996:98-
110). Förutom dessa tre huvudelement utövas praktiken som regel med hjälp 
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av vissa materiella arrangemang som är intimt sammanflätade med praktiken 
och som bidrar till att definiera och kanalisera dess genomförande (Schatzki 
2002:105-122; Warde 2005:138). På det hela taget handlar praktiken om en lo-
gik som nya utövare skolas in i och som de i viss mån får möjlighet att påverka 
genom den egna individuella praktikens utförande; en logik som inte bara 
inkluderar vad individen säger och gör, utan också hur hon förstår, utvärderar 
och uppskattar praktiken i fråga (Schatzki 1996:98-110). Det är denna logik 
eller sammanlänkade enhet som strukturerar det sociala livet, samtidigt som 
individen alltid har ett val i genomförandet av praktiken och alltid kan agera 
annorlunda (jämför Giddens 1984; Shove och Pantzar 2007). Min förståelse 
av praktikens logik är sålunda att den på intet sätt är förutbestämd, utan all-
tid föränderlig och att den kan sägas förkroppsliga och spegla summan av 
alla tidigare utföranden samtidigt som den också är öppen för nya influenser. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det ändå kan vara svårt att gå emot 
praktiken och agera annorlunda, inte minst eftersom den många gånger ut-
gör en så för-givet-tagen del av vardagen att den helt enkelt utförs omedvetet 
(Campbell 1996:149). Individen kan i sin tur ses som skärningspunkten av alla 
de praktiker hon är bärare av (Reckwitz 2002:256) och får dem att fortleva 
genom att genomföra dem i form av göranden och låtanden. Praktikteorierna 
är intressanta för konsumtionsforskningen i det att de hjälper oss att se den 
omedvetna vardagen och därmed att operationalisera den kontext från vilken 
vardagens konsumtionsambitioner härrör, nämligen den härva av praktiker 
som är involverad. De pekar på att det sålunda är i de olika praktikerna som 
ambitionerna med konsumtionen står att finna. Här är det alltså praktikerna 
som kontextualiserar konsumtionen, det vill säga som ger den mening genom 
att bidra till att definiera, forma, möjliggöra, begränsa och värdera den (jäm-
för Schatzki 2002:59-62). Teorierna tar vidare hänsyn till att konsumtionens 
ambitioner eller mål inte behöver vara uttalade, utan också kan vara implicit 
eftersträvansvärda genom att vara inbakade i de praktiker som strukturerar 
såväl konsumtionen som det sociala livet i stort. 

Det är främst konsumtionssociologer utanför CCT-fältet som varit ba-
nerförare för detta förnyade intresse för praktikteorierna. Inte minst några av 
de teorietiker inom the Consumption Research Network of the European So-
ciological Association (ESA-nätverket) som genom sitt upprop för ett större 
fokus på vardagskonsumtionen fann att just praktikteorierna var extra lämp-
liga (se exempelvis Gronow och Warde 2001a). Istället för att uteslutande se 
konsumtionen som en meningsskapande och symbolisk aktivitet har dessa 
praktikinspirerade forskare också velat lyfta fram konsumtionen som en fak-
tisk och väsentlig ingrediens när det gäller genomförandet av vardagliga en-
gagemang (Watson och Shove 2008:69; Warde 2005:137). Dessutom har de 
velat visa hur vardagskonsumtionen på många sätt är inbäddad i olika typer 
av för-givet-tagna sociotekniska system, däribland konsumtionen av elektri-
citet, vatten och bensin (Gronow och Warde 2001b:219). Som en konsekvens 
av det sistnämnda har många av dessa forskare främst intresserat sig för kon-
sumtionens materialitet, där utgångspunkten är det förhållande av ömsesidig 
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påverkan som råder mellan vad som konsumeras och hur. Enligt detta synsätt 
både formar och formas praktiken av materialiteten (se exempelvis Shove och 
Panzar 2005; Shove och Pantzar 2007; Strengers 2009; Warde 2005; Watson 
och Shove 2008).

CCT, i sin tur, saknar en enhetlig syn på begreppet ”praktik”. Det an-
vänds, men då ofta ad-hocmässigt och beskrivande, snarare än med en mål-
medveten teoretisk anknytning (jämför Warde 2005:150). Definitionerna 
varierar, eller saknas helt, och används många gånger rätt och slätt för att 
beskriva det som ”görs” i kontrast till det som ”sägs” (exempelvis Epp och 
Price 2008; Kozinets 2002). Kanske beror detta på att man inom CCT sna-
rare än praktiker fokuserat på hur konsumtionen styrs av olika diskurser eller 
idésystem; dels via analyser av idésystem på makronivå, dels via intervjuer 
av konsumenterna på mikronivå (se exempelvis Holt och Thompson 2004; 
Murray 2002; Thompson och Haytko 1997; Thompson och Hirschman 1995). 
Här är det alltså inte praktikerna utan diskurserna som kontextualiserar och 
får människor att förstå konsumtionen och här är det alltså diskurserna som 
strukturerar det sociala livet och därmed också praktikerna. Men min ambi-
tion är inte att utöva någon ontologisk kritik mot diskursperspektivet per se, 
utan snarare att lyfta fram de nya insikter ett praktikperspektiv kan ge. 

Trots diskursperspektivets dominans har praktikbegreppet ändå rönt 
ett visst intresse även inom CCT (se exempelvis Allen 2002; Henry 2005; 
Holt 1995; Holt 1997; Holt 1998; Kates 2002; Sandikci och Ger 2010; Üstu-
ner och Holt 2010). Praktiken definieras här i linje med Giddens (1984) och 
Bourdieu (1977; 1990) som ett rutiniserat handlingsmönster som består av 
sammanlänkade sätt att förstå, säga och göra saker; alltså som ett ”system” 
av koordinerade element där själva görandet är nödvändigt, men bara utgör 
en del av själva praktiken. Utmärkande för dessa artiklar är dock att man 
studerar konsumtionspraktiker; ett synsätt som implicerar att konsumtionen 
utgör en praktik i sig. Trots CCTs betoning på kontexten blir konsekvensen 
av detta synsätt att konsumtionen mer eller mindre behandlas som autotelisk, 
det vill säga att den ses ett mål i sig själv och man helt enkelt bara konsume-
rar för konsumerandets skull. Det enda som driver konsumtionen är att dra 
symboliska gränser som markerar inkludering och exkludering och därmed 
sociala strukturer (Holt 1997) och några ambitioner utöver konsumtionens 
gränsdragning finns det per definition därför inte att ta i beaktande. Trots att 
definitionen många gånger säkerligen inte syftat till att låsa utforskandet av 
den vidare kontexten och dess ambitioner har den dock lett till att man inte 
haft några tydliga verktyg att använda för att studera de strävanden som de 
facto ligger bortom själva konsumtionen; strävanden som konsumtionen är 
tänkt att bidra till.

Sådana verktyg är dock av yttersta vikt, även för CCTs praktikper-
spektiv, eftersom det ju är ganska osannolikt att livet bara skulle handla om 
konsumtion. Konsumtionen är sällan ett mål i sig själv, utan äger som regel 
rum inom en betydligt vidare cirkel av angelägenheter med skilda bevekel-
segrunder. Det visar sig inte minst i vardagsmiddagskonsumtionen med sina 
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individbaserade, familjemässiga och samhälleliga ambitioner och ideal. På 
det hela taget leder begreppet konsumtionspraktiker till problem att sortera 
ut vilka olika syften bortom konsumtionen och dess symboliska gränsdrag-
ningar som kan vara involverade i konsumtionen. Om exempelvis måltids-
konsumtionen sågs som en praktik i sig, skulle alla orsaker, förståelser och 
känslor i anslutning därtill bli ihopklumpade och därmed riskera att ge en 
begränsad bild av de olika meningsproduktioner som konsumtionen kan bi-
dra med i anslutning till måltiden; meningsproduktioner som exempelvis å 
ena sidan strävar efter individuella ideal, å andra sidan familjeideal och å 
tredje sidan samhällsideal. Annas middagskonsumtion, exempelvis, inbe-
grep ju, som tidigare togs upp, en rad olika ambitioner som inte skulle kunna 
förstås och analyseras om vi klumpade ihop dem i en och samma praktik. 
Hennes politiska ambitioner behövde ju inte nödvändigtvis ha något att göra 
med hennes omsorgsambitioner, utan de båda ambitionerna kunde sanno-
likt hänföras till olika praktiker. Sammanfattningsvis menar jag att CCTs 
tendens att via konsumtionspraktiker se allt som konsumtion gör att det inte 
längre finns något kvar att kontextualisera och att vi därför missar alla de 
syften och målsträvanden som faktiskt ligger utanför själva konsumtionsak-
tiviteten; syften och målsträvanden som kan ha ett avgörande inflytande på 
konsumtionen och genomsyra allt i anslutning till den. 

Konsumtionen är sällan en praktik i sig
Den här problematiken tar konsumtionssociologen Alan Warde (2005) upp 
genom att peka på att konsumtionen, snarare än att vara en praktik i sig, är en 
aktivitet som ingår i de allra flesta praktiker. Istället för att studera konsum-
tionen som ett isolerat fenomen, menar Warde att man måste utgå från den 
eller de praktiker konsumenten är engagerad i, eftersom det är praktikerna 
som i sig är den primära källan till vad som konsumeras. Enligt Warde, som 
är del av den grupp konsumtionssociologer som på nytt satt praktikteorierna 
på kartan, är det praktikens logik som i sig avgör vad som behöver konsume-
ras för att den ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt. Men, återi-
gen, när vi talar om logik handlar det inte om en förutbestämd kausal logik, 
utan om en logik som förkroppsligar och speglar summan av alla tidigare 
utföranden och som samtidigt är öppen för nya situationer. Detta eftersom 
varje utförande är nytt, situationsspecifikt och unikt. Det är praktiken som 
”väljer” de specifika verktyg som behövs för dess genomförande, verktyg 
som utövarna skolats in i att använda på ett kompetent sätt. Istället för att 
klumpa ihop olika praktiker i en enda konsumtionspraktik, tvingar Wardes 
praktikbaserade perspektiv oss alltså att skärskåda varje praktik för sig och 
att förstå dess relation till olika konsumtionsaktiviteter. Denna förståelse är 
nödvändig eftersom det är praktikerna i sig själva som innehåller de ambitio-
ner som anses vara värda att sträva efter och som därför konsumtionsaktivi-
teterna kan bidra till att materialisera eller åtminstone hantera. Ambitioner-
na och konsumtionen är med andra ord en del av praktiken. Warde använder 
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här Schatzkis begrepp spridd praktik (dispersed practice) för att beskriva hur 
man skulle kunna se på konsumtionen (2005:150). En spridd praktik består 
av aktiviteter som visserligen måste förstås men som, till skillnad från den 
integrerade praktiken (integrated practice), sällan har några specifika regler 
och inte heller någon egen ambition och mening och därför inte kan kopplas 
till någon specifik teleoaffektiv struktur. Istället får dessa spridda praktiker 
sin mening genom att kopplas till integrerade praktiker som däremot har 
specifika ambitioner och mening och som följaktligen är sammansatta en-
ligt en inneboende logik av förståelser, regler och teleoaffektiva strukturer 
(Schatzki 1996:91-110). Enligt Wardes synsätt kan konsumtionen också vara 
en integrerad praktik, men det är först när konsumtionsaktiviteterna har sin 
egen inneboende logik och när själva konsumtionen kan ses som ett mål i sig 
själv, snarare än som ett instrument som uppfyller andra mål utanför själ-
va konsumtionen (2005:150). Med andra ord framträder den teleoaffektiva 
strukturen, det vill säga den struktur som ger praktikerna mål och mening, 
som den kärna som ger konsumtionen mening.2 

Samtidigt fokuserar Wardes artikel bara på en praktik i taget, och till-
vägagångssättet syftar till att förstå konsumtionens roll inom var praktik för 
sig. Artikeln behandlar däremot inte hur olika integrerade praktiker kan vara 
verksamma inom en och samma konsumtionssituation, som exempelvis var-
dagsmiddagen, och hur man genom att studera dessa olika praktiker kan för-
stå vilka olika och kanske också konkurrerande ambitioner måltiden försöker 
materialisera. Liksom Warde, som tar bilkörning som exempel (2005), har en 
stor del av de praktikstudier som hittills gjorts fokuserat på mer avgränsade 
praktiker, däribland användning av matberedare (Truninger 2011), bandy och 
fotografering (Shove och Pantzar 2007), stavgång (Shove och Pantzar 2005), 
eller duschning och badning (Hand, Shove och Southerton 2005). Dessa stu-
dier har i hög grad varit viktiga för att introducera och utveckla användandet 
av ett praktikperspektiv i konsumtionsstudier, men speglar knappast den var-
dag praktikbärarna lever i. Detta eftersom majoriteten av vardagens praktiker 
sällan är snyggt och behändigt avgränsade, utan snarare sammankopplade 
med varandra i en härva vars inbördes organisering är viktig att utröna för 
att förstå den konsumtion som är involverad (se bland andra Gram-Hanssen 
2011:76; Hargreaves 2011:95). Det är just denna komplexa härva av praktiker 
och dess inbördes organisering som ger konsumtionen mening och som jag 
menar därför måste lyftas fram i konsumtionsanalyser. Warde är dock medve-
ten om behovet och pekar i slutet av sin artikel på en rad frågor som han anser 
bör studeras empiriskt och utvecklas teoretiskt. Det handlar exempelvis om 
praktikernas hierarkisering, om vilka praktiker som tycks allmänt förekom-
mande eller förhärskande, vilka olika praktikregister som tycks vara tillgäng-
liga för olika typer människor och hur de typiska praktikkombinationerna 

2 Jag väljer att lyfta fram den spridda praktiken här eftersom den så tydligt pekar på den teleo-
affektiva strukturens betydelse. Begreppet är dock något mer komplicerat än så och förklaras 
mer utförligt i kapitel 2.
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kan se ut (Warde, 2005:147-149); frågor som alla mer eller mindre kommer att 
beröras i det här avhandlingsarbetet. 

Som kanske framgått av ovan går min kritik mot CCTs praktikperspektiv 
till viss del hand i hand med den kritik som banerförarna för vardagskonsum-
tionen riktat mot den hittillsvarande konsumtionsforskningen, och däribland 
mot CCT; nämligen dess fokusering på konsumtionens symboliska funktio-
ner. Jag har istället fört fram att man inte uteslutande kan se konsumtionen 
som en symbolisk gränsdragningaktivitet, utan också som en faktisk och vä-
sentlig ingrediens som används för att genomföra olika typer av vardagliga 
engagemang (jämför Warde 2005; Watson och Shove 2008). Men med det 
sagt vill jag samtidigt lyfta fram att konsumtionens symbolik inte kan separe-
ras från konsumtionens användning, utan att konsumtionens symbol- och an-
vändningsvärden är tätt sammankopplade; att konsumtionens användning så-
lunda alltid är kopplad till det den symboliserar och vice versa (jämför Slater 
1997:148). Det är här praktikens teleoaffektivitet kommer in i bilden eftersom 
det är den som ger praktiken och därmed också konsumtionen mening. Som 
komplement till Warde, Shove och många av deras efterföljare, som lyfter 
fram materialitetens betydelse i samband med praktikernas genomförande, 
vill jag sätta teleoaffektiviteten i fokus och trycka på att även konsumtionens 
faktiska bidrag till genomförandet av vardagliga engagemang i hög grad är 
symboliskt och meningsskapande. Detta eftersom det just är teleoaffektivite-
ten som ger praktiken en mening värd att sträva efter och som på så sätt också 
definierar konsumtionens mening. 

Sammanfattningsvis handlar det som konsumtionsforskare många gång-
er om att kliva in i en konsumtionssituation och försöka reda ut vad som på-
går. Här kan en rad praktiker, som på olika sätt framstår som viktiga på daglig 
basis, vara verksamma och ge konsumtionen mening på en och samma gång, 
vare sig det handlar om att ta hand om de nära och kära, arbeta, träna, måna 
om miljön eller något helt annat. Och inte sällan stör de varandra. Jag menar 
att vi kan förstå sådana situationer genom en vidareutveckling av Wardes 
praktikperspektiv. Detta genom att istället för praktiken sätta konsumtions-
situationen i fokus och utifrån denna undersöka vilka konsumtionsaktiviteter 
som utförs, vilka ambitioner praktikbärarna tycks ha med dessa konsumtions-
aktiviteter, vilka praktiker som mot bakgrund av dessa ambitioner tycks vara 
verksamma, hur de olika praktikerna förhåller sig till varandra och, slutligen, 
vad dessa praktiker därmed sammanfattningsvis kan säga om konsumtions-
situationen. Kanske kan vi här hitta djupliggande praktiker som visar sig vara 
mer grundläggande än andra och som tycks genomsyra det mesta som har 
med konsumtionssituationen och även livet i stort att göra, medan andra bara 
tycks spela en underordnad roll. I det stora hela menar jag att ett praktikper-
spektiv har åtskilligt att bidra med när det gäller vår förståelse för konsum-
tion. Hittills har praktikbegreppet och praktikens betydelse för konsumtionen 
dock i många fall varit underutvecklade inom CCT; något som i sin tur lett till 
att man missat den potential som olika praktikteorier faktiskt har för att öka 
vår förståelse för konsumtionen. Praktikens alla element i form av förståelser, 
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regler, teleoaffektivitiva strukturer och materialitet utgör en sammanlänkad 
enhet där ingen del kan uteslutas, utan där de samspelar och först tillsammans 
bildar den logik praktiken utgörs av. Min analys kommer därför att ta hänsyn 
till dem alla. Men som komplement till hittillsvarande praktikstudier som i 
hög grad inriktat sig på materialiteten, väljer jag att istället rikta sökarljuset 
mot den teleoaffektiva strukturen som, enligt min läsning av Warde (2005) 
och Schatzki (1996), är den kärna som ger konsumtionen mening. Jag ser följ-
aktligen konsumtionen som en eller flera aktiviteter och/eller spridda prakti-
ker, som ingår i och får sin mening i relation till en kontext bestående av en 
integrerad praktik eller, ännu oftare, en härva av flera praktiker vars inbördes 
organisering därför också är av betydelse för meningsskapandet.

Konsumtionssituationen i fokus
Den konsumtionssituation jag avser att studera är vardagsmåltiden bland en-
samstående mödrar. Vikten av att förstå konsumtionskontexten blir mer tyd-
lig, menar jag, om man speglar dess eventuella komplexitet och just den här 
situationen belyser komplexiteten med extra tydlighet. 

Den komplexa vardagsmiddagen
Som Anna visade är det många ambitioner som ställs på sin spets just i sam-
band med vardagsmiddagen och som den här avhandlingen efter hand kom-
mer att visa gäller detta inte minst de ambitioner som riktar sig mot familjen 
och som har att göra med moderskapet. Oavsett hur vi definierar en familj ses 
måltiden som ett viktigt instrument för skapandet av familjen och för sociali-
serandet av dess medlemmar (se exempelvis Arnould och Price 2006; Charles 
och Kerr 1988; DeVault 1991; Gutierrez, Price och Arnould 2008; Holm 2001; 
Jansson 1993; Lupton 1996; Wallendorf och Arnould 1991) och också som 
viktig för ett lyckligt familjeliv samtidigt som familjemedlemmarna, och då 
främst mammorna, uttrycker stora svårigheter med att samla familjemedlem-
marna och att organisera måltiden (se exempelvis  Holm 2001; Thompson, 
Locander och Pollio 1990; Thompson 1996). Att det är just mammorna som 
tycker det är svårt att få ihop måltiden är inte konstigt eftersom flera studier 
visat att det också är de som tar huvudansvaret för dess genomförande och för 
balanserandet och prioriterandet av de egna och övriga familjemedlemmar-
nas konkurrerande önskemål och aktiviteter (se exempelvis Charles och Kerr 
1988; DeVault 1991; Lupton 1996; Miller 1998; Murcott 1982). För samtidigt 
finns det också mycket annat att ta hänsyn till och som tidigare nämnts ser jag 
vardagsmiddagen som arena för hanterandet av kanske inte bara ett utan flera 
olika och ofta konkurrerande ideal och ambitioner.  

Konsumtionskulturen är starkt involverad i det ofta motsägelsefulla me-
ningsskapandet genom att bombardera konsumenterna med hälsolarm samti-
digt med njutningsuppmaningar, med sparerbjudanden samtidigt med frestel-
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ser om extravagans, med uppmaningar att hålla på traditionen samtidigt med 
lockelser om nyhetens behag eller med tidskrävande omsorgsideal samtidigt 
med bekväma snabbmatslösningar (jämför Warde 1997). Allt detta samtidigt 
med att påtala betydelsen av etiska ställningstaganden med avseende på miljö 
och arbetsvillkor. Att konsumera eller inte, vad, när, var, hur och med vem, 
samtidigt som man balanserar alla dessa olika och ofta konkurrerande krav 
och frestelser är frågor som kommit att bli allt viktigare i västvärlden idag 
eftersom vi, som tidigare nämnts, positionerar oss via vår konsumtion. Och i 
måltidskonsumtionen är detta balanserande mellan olika ambitioner och ideal 
särskilt tydligt (jämför Östberg 2003). Men, enligt avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter väljer individen alltså inte helt fritt, utan mer eller mindre 
inom ramen för den eller de praktiker hon är en utövare av, befinner sig i 
skärningspunkten av och blir till igenom. 

Vardagsmiddagen ses därför här som en konsumtionssituation som inne-
håller olika konsumtionsaktiviteter och/eller spridda konsumtionspraktiker, 
som alla i sin tur får sin mening i relation till den eller de integrerade prakti-
ker de utgör en del av. Istället för att på förhand definiera vad en konsumtions-
situation som vardagsmiddagen ska inbegripa, har jag valt att låta informan-
ternas olika aktiviteter leda fram till vad som kan betraktas som en sådan. 
Begreppet konsumtion är vittomfattande och involverar inte bara själva in-
köpet utan också omvandling, användning och därmed också konsumentens 
egen meningsproduktion av den vara eller tjänst som konsumtionskulturen 
på olika sätt tillhandahåller. I det här fallet har konsumtionssituationen in-
begripit eventuellt planerande, inköpande, uppackande, lagrande, tillagande, 
dukande, städande, diskande, sparande, slängande och, inte minst, ätande i 
anslutning till sådant som konverserande, TV-tittande, läsande, uppfostrande 
och/eller annat. Samt relationen till allehanda experter och den populärkultur 
som involveras i processen. Men samtidigt som vardagsmiddagen ses som 
en konsumtionssituation är det dock viktigt att understryka att den även kan 
innehålla aktiviteter som inte direkt behöver kopplas samman med just kon-
sumtion, som exempelvis uppfostran och socialisering. Vidare är det också 
viktigt att slå fast att avhandlingen låtit sig inspireras av Schatzki och Wardes 
teorier som tankefigurer snarare än att följa dem slaviskt. Exempelvis väljer 
Schatzki och Warde att se på matlagning som en integrerad praktik. Jag me-
nar dock att den visserligen kan vara det, men oftast inte eftersom den så tyd-
ligt syftar till att uppnå andra praktikers mål snarare än att vara ett mål i sig 
självt. Dess utformning och överväganden är obönhörligen beroende av om 
det handlar om att få i barnen mat, att förföra en potentiell partner, att banta, 
att koppla av i sin ensamhet, att värna om miljön, eller om det handlar om 
allt detta samtidigt. Frågan är hur detta balanserande och prioriterande mel-
lan olika ambitioner ser ut och vilka praktiker som utövas och som därmed 
kontextualiserar måltidskonsumtionen?
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Den ensamstående mamman förtydligar komplexiteten
Kvinnors balanserande mellan olika ambitioner och engagemang har disku-
terats åtskilligt inom familjesociologin (Bäck-Wiklund 2003) och till viss del 
även inom CCT (se exempelvis Commuri och Gentry 2000; Thompson 1996). 
Balanserandet blir än mer uppenbart om man studerar grupper med begrän-
sade resurser; detta eftersom konflikten mellan olika ambitioner helt enkelt 
blir tydligare. Inte minst belyser sådana grupper vikten av att få grepp om 
hur de olika ambitionerna prioriteras och värderas eftersom de många gånger 
inte kan genomföra allt samtidigt. Här utgör svenska ensamstående mödrar ett 
viktigt exempel. I en intervju med tidningen Makalösa föräldrar (2006) pekar 
Tapio Salonen och Torbjörn Hjort, forskare i socialt arbete, på att det svenska 
samhället i stort fortfarande är uppbyggt kring tvåförsörjaridealet, såväl eko-
nomiskt som värderingsmässigt. De ensamstående mödrarna utgör här ett tyd-
ligt och vanligt undantag och är också speciellt utsatta. Åtskilliga rapporter har 
visat hur de halkat efter i välfärden (se exempelvis Gähler 2001; Salonen 2006; 
Salonen 2010) och detta hänger, enligt Salonen, samman med svårigheten för 
de ensamstående mammorna att balansera tid och pengar; det vill säga att vara 
fullvärdiga på arbetsmarknaden och samtidigt klara av föräldraskapets plikter. 
Deras situation ställer helt enkelt konflikten mellan avlönat arbete och oavlö-
nad omsorg på sin spets (se även Bak 2003:129). På så sätt blir de konflikter 
och prioriteringar som kan uppstå mer synliga jämfört med kärnfamiljshushål-
len och därmed också konsumtionssituationens möjliga komplexitet lättare att 
åskådliggöra (jämför Arnould et al. 2006:113). 

Kärnfamiljen är visserligen fortfarande den dominerande samlevnads-
formen i Sverige idag och utgör 69 procent av alla barnfamiljer, medan enför-
äldersfamiljen uppgår till ungefärligen en fjärdedel (Statistiska centralbyrån 
2009c). Samtidigt fortsätter andelen ”ensam mor-familjer” att öka i såväl Sve-
rige som resten av världen (Bak 2003:120). Det är dock viktigt att betona att 
de ensamstående mödrarna är en långtifrån enhetlig grupp. Det finns exem-
pelvis föräldrar som alltid levt ensamma med sina barn, familjer där den ena 
föräldern avlidit eller familjer där föräldrarna efter en tids gemensamt hushåll 
valt att separera. Kanske leder separationen till gemensam vårdnad om bar-
nen och växelvis boende, kanske leder den till att den ena föräldern har hela 
vårdnaden och hela boendet. Kanske finns det konflikter mellan föräldrarna, 
kanske inte. Och däremellan finns alla tänkbara varianter. Det vanligaste i 
Sverige är att vårdnaden är gemensam, men att barnen till största delen bor 
hos mamman (Statistiska centralbyrån 2009d). Dessutom finns ensamstående 
över hela det socioekonomiska spekrat, samtidigt som en större andel ensam-
stående mödrar återfinns bland lågutbildade kvinnor från arbetarklassen än 
bland medelklasskvinnor med längre utbildning (Bak 2003:121). De kvinnor 
jag har studerat kommer företrädelsevis från den sistnämnda gruppen och 
har barn i varierande åldrar, vissa har sina barn på heltid och andra växelvis. 
Mitt urval är med andra ord inte representativt för gruppen ensamstående 
mammor, men däremot illustrativt för hur måltiden kan se ut för en grupp 
ensamstående mammor med begränsade monetära och tidsmässiga resurser.
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Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
Glappet mellan ideal och vardag är, enligt sociologen Margareta Bäck-Wik-
lund (2003), en av den samtida familjens inneboende motsättningar. Inspire-
rad av historikern John Gillis (1996 i Bäck-Wiklund 2003:22-23) framhåller 
hon att man har två familjer; å ena sidan den som man lever i på vardaglig 
basis som ofta är präglad av kamp mellan familjemedlemmarnas motstridi-
ga viljor; å andra sidan den mytomspunna familj som man lever med i sina 
tankar, den som aldrig sviker och som förser en med passande symboliska 
attribut. En av forskningens stora utmaningar består, enligt Bäck-Wiklund, 
i att studera just detta glapp mellan familjemyter, individualitet och varda-
gens omsorg (2003). För att återvända till citatet i inledningen blir detta glapp 
speciellt tydligt och kanske också speciellt provocerande i relation till en-
samstående mödrar, eftersom de saknar den ideala kärnfamiljen, inte alltid 
har någon att vara jämställd med, och med sina, relativt kärnfamiljen, ofta 
snävare monetära och tidsmässiga resurser har svårare att jonglera vardagens 
alla ideal. Med praktikteorins glasögon är det dock knappast så att människor 
i vardagen ständigt går och gruvar sig för ”glappet”. Snarare är det så att man 
bara lever på enligt ett antal omedvetna praktiker som implicit styr vad som 
upplevs meningsfullt i livet. Idealen eller ambitionerna behöver sålunda inte 
vara uttalade, utan snarare underförstått eftersträvansvärda genom att vara 
inbakade i de praktiker som strukturerar det sociala livet. Och konflikter, 
menar jag, kan uppstå när man inte riktigt känner att praktiken håller ihop 
på ett tillfredställande sätt eller mellan olika praktiker när deras inneboen-
de strävan att uppnå idealen eller ambitionerna konkurrerar med varandra. 
Bäck-Wiklund (2003) lyfter i sin diskussion om familjeidealen fram hem och 
arbete, men berör dock inte konsumtionen i anslutning därtill; något som för 
övrigt hela den av Bäck-Wiklund och Johansson (2003) sammanställda anto-
login kring sociologisk familjeforskning saknar. Jag tycker mig se att det är 
symptomatiskt, åtminstone för svensk sociologisk familjeforskning, och kan 
därför inte nog betona vikten av att även inkludera konsumtionen i analysen. 
Inte minst eftersom vår roll som konsumenter, som tidigare nämnts, blivit allt 
mer central (Bauman 1999; Firat och Dholakia 1998); och kanske som en följd 
därav, eftersom studier i konsumtionsmönster, enligt vissa forskare, erbjuder 
en mer nyanserad bild av förändringar i levnadsstandard än studier som foku-
serar på inkomstfördelning (se exempelvis Ekström och Hjort 2010:6). 

För att rekapitulera är ambitionen med avhandlingen att förbättra vår för-
ståelse för konsumtion som socialt och kulturellt fenomen genom att lyfta 
fram konsumtionskontexten som ett komplex av sammanhängande praktiker 
i vilket social ordning och mänsklig samexistens etableras; ett komplex som 
i sin tur bidrar till konsumtionens existens genom att på olika sätt definiera, 
forma, möjliggöra, begränsa och värdera den. Till skillnad från huvuddelen 
av CCTs praktikteoretiska studier, ser jag inte konsumtionen som en integre-
rad praktik i sig, utan som en eller flera aktiviteter och/eller spridda praktiker 
som ingår i de allra flesta integrerade praktiker och som får sin mening via 
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dem och därmed spelar en roll i materialiserandet av dessa integrerade prak-
tikers ambitioner och meningsskapande. Den integrerade praktiken utgör så-
lunda den primära källan för kunskap och bedömning av vad som eventuellt 
ska konsumeras. Betydelsen av att studera konsumtionen med hänsyn till den 
härva av praktiker konsumenten är involverad i, framgår med extra tydlighet 
bland ensamstående mödrar i relation till en konsumtionssituation som just 
vardagsmåltiden; som nod i ett nätverk som involverar en rad olika aspekter 
i en människas liv ställs i vardagsmiddagen en rad olika och ibland motstri-
diga ambitioner på sin spets; ambitioner som inte bara inbegriper familjen 
utan hela livets grundläggande teman. För att förstå konsumtionen handlar 
det därför om att utifrån denna konsumtionssituation undersöka vilka prak-
tiker konsumtionen tycks vara en del av och hur detta manifesteras. Det är 
sålunda inte genom isolerade analyser av konsumtionen, utan först genom 
en grundläggande förståelse för den härva av integrerade praktiker av vilka 
konsumtionen utgör en del och denna härvas organisering som vi kan få en 
djupare förståelse för det sociala samspel konsumtionen ingår i och därmed 
för den roll konsumtionen spelar i dagens samhälle. Trots att praktikernas alla 
element är oumbärliga kommer avhandlingen vidare att särskilt rikta sökar-
ljuset mot deras teleoaffektiva struktur eftersom det främst är den som, enligt 
min läsning av Schatzki och Warde, ger konsumtionen mening och mål. 

Med mitt resonemang kring praktiker i åtanke är syftet med avhand-
lingsarbetet att vidareutveckla CCTs praktikperspektiv för att öka förståel-
sen för konsumtionens kontext och därmed också förståelsen för konsumtion 
som socialt och kulturellt fenomen. I anslutning till detta ställer jag följande 
forskningsfrågor: Vilka konsumtionsaktiviteter kan jag urskilja i den aktuella 
konsumtionssituationen? Vilka ambitioner tycks praktikbärarna ha med dessa 
konsumtionsaktiviteter? Vilka praktiker tycks mot bakgrund av dessa ambi-
tioner vara verksamma? Hur förhåller sig de olika praktikerna till varandra? 
Och, slutligen, vad kan dessa praktiker därmed sammanfattningsvis säga om 
konsumtionssituationen? 

Den aktuella konsumtionssituationen handlar sålunda om vardagsmid-
dagen och detta bland ett antal ensamstående mödrar i Stockholmsregionen. 
Studien inkluderar observationer av kvinnornas måltidskonsumtion, men 
också samtal kring densamma. Tanken är att dessa ”berättelser” bestående av 
såväl tal som handling ska ge en bild av vilka eventuella praktiker middags-
konsumtionen utgör en del av och hur dessa praktikers logik tar sig uttryck. 

Utan att följas strikt är det således Schatzkis syn på praktikernas logik 
och Wardes syn på konsumtionen som spridda praktiker och/eller enstaka 
aktiviteter som kräver sin integrerade praktik för att få mål och mening, som 
fungerar som grundläggande tankefigurer. Tankefigurerna får mig att rikta 
sökarljuset främst mot den teleoaffektiva strukturen i den eller de praktiker 
som konsumtionen ingår i, eftersom det är denna struktur som ger praktiker-
na sina mål och sin mening. Studier av praktiker kräver vidare en förståelse 
för det historiska och sociokulturella sammanhang i vilket de är inbäddade 

Introduktion



24

(Warde 2005:139-140), varför jag även kommer att göra ett översiktligt histo-
riskt nedslag. Detta eftersom praktiker inte är stillastående utan dynamiska 
och med tiden utvecklas både internt och i relation till de externa villkoren 
för sin existens. 

Med hjälp av den praktikansats som presenteras här vill jag medverka till 
att fördjupa förståelsen för främst ett av CCTs fyra huvudsakliga forsknings-
områden; det som handlar om de sociohistoriska mönster som systematiskt 
påverkar det vi konsumerar och som därigenom kan beskriva vad konsum-
tionssamhället är, hur det är uppbyggt och hur det uppehålls. Som helhet är 
vidare CCT inriktat på att förstå konsumtionskulturen för sin egen skull, sna-
rare än att bistå företagsledningar med tips och råd. Men trots, eller kanske 
snarare tack vare detta, är CCT relevant för en bred krets som inkluderar så-
väl samhällsvetenskaperna i gemen som näringslivet och den offentliga sek-
torn (Arnould och Thompsson 2005). Jag vill dessutom, återigen, understryka 
vikten av en förståelse för konsumtionen i ett samhälle som det västerländska 
som i allt högre grad baseras på konsumtion av olika slag (jämför Bauman 
1999; Firat och Dholakia 1998), vare sig det handlar om att bara förstå eller 
försöka förändra den. Konsumtionskapaciteten är här av yttersta vikt både 
direkt genom förmågan till inköp av rätt varor och indirekt genom förmågan 
att konsumera dessa varor på rätt sätt (se exempelvis Bourdieu 1977; Giddens 
1984; Warde 2005). 

I den här introduktionen har jag presenterat avhandlingsarbetets syfte 
och orsakerna till varför jag finner det vara relevant. I kapitel 2 går jag när-
mare in på problemområdet som handlar om CCTs hantering av praktikbe-
greppet och kontexten och introducerar istället ett praktikperspektiv som vi-
sar hur konsumtionen får sin mening via de olika praktiker praktikbärarna 
engagerar sig i. I kapitel 3 ger jag en närmare beskrivning av och motivering 
till avhandlingens empiriska fokus, vardagsmiddagen bland ensamstående 
mödrar. Jag sätter här in familjen och måltiden i ett historiskt sammanhang 
och kopplar samman denna historik med var CCTs forskning om familjen och 
måltiden står i dagsläget. Metodgenomgången görs i kapitel 4 och i den empiri 
och analys som sedan sträcker sig mellan kapitel 5 och 9 visar jag efter hand 
att det i måltiden finns en rad konkurrerande praktiker och en hierarkisering 
dem emellan, där modrandet som praktik dominerar. Modrandet avser den 
allmänmänskliga aktivitet som utvecklas i relationen mellan ett behövande 
barn och en omsorgsgivare som kan ge barnet den omsorg det behöver för 
att skyddas, utvecklas och anpassas till det sociala kollektivet; mål som en 
modrare försöker uppnå med den uppmärksamma kärleken som ledstjärna 
(Ruddick 1995[1989]:17). Min analys visar att middagskonsumtionen utgör 
en central aktivitet för att uppnå detta. Modrandets betydelse och dominans 
åskådliggörs steg för steg och jag börjar i kapitel 5, Middagen som vardags-
livets grundbult, med en introduktion av praktikbärarna som leder fram till 
konstaterandet att middagen utgör en grundbult i deras vardagsliv.I kapitel 6, 
Middag med Marie och Melina, låter jag en av praktikbärarna åskådliggöra 
en typisk konsumtionssituation vars karaktäristika jag också tematiserar och 
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speglar mot empirin från samtliga praktikutövare; en karaktärisering som ut-
mynnar i konsumtionssituationens fokusering på omsorgen om barnet. Jag 
avslutar kapitlet med att lyfta frågan huruvida denna omsorg kan relateras till 
modrandepraktiken och för frågan vidare in i kapitel 7, Middagen, modrandet 
och marknaden, där jag visar hur de olika temana i kapitel 6 kan relateras 
till modrandepraktikens teleoaffektiva struktur och till modrandepraktikens 
relation till marknaden. I kapitel 8, Praktikhärvan, gör jag en analys av vilka 
praktiker utöver modrandet som på olika sätt är involverade i middagskon-
sumtionen och av hur modrandet förhåller sig till dessa andra praktiker; en 
analys som leder fram till att det är modrandet som organiserar och därmed 
också är överordnat de övriga praktikerna. I kapitel 9, Ensammodrandet, gör 
jag en analys av hur modrandet bland ensamstående till viss del skiljer sig 
från modrandet i kärnfamiljen och visar hur modrandet och därmed prakti-
ken, mot bakgrund av samhällsutvecklingen, kan ses som en process stadd i 
ständig förändring. Avhandlingen mynnar slutligen ut i kapitel 10, Metaprak-
tikens logik, som sammanfattar resultaten av min föreslagna praktikansats 
och lyfter för det första fram modrandet som en form av metapraktik som 
kan karaktäriseras av att ha större inflytande över samhällsordningen och 
därmed också över konsumtionen än andra praktiker och för det andra var-
dagsmiddagen som en form av konsumtionssituation som med extra symbo-
lisk kraft förankrar, organiserar och materialiserar dessa metapraktiker och 
därmed reproducerar samhällsordningar. Mitt praktikperspektiv och dess 
sammanhängande frågebatteri som konkretiseras i avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor leder fram till begreppet metapraktik. Det är denna praktik 
som organiserar den praktikhärva kontexten utgör; en praktik som därmed 
har ett avgörande inflytande över vår konsumtion och som därför är just den 
typ av praktiker som vi som konsumtionsforskare bör söka efter. Vid sidan 
av mitt föreslagna praktikperspektiv introducerar jag därför, som ett sam-
manfattande bidrag, en preliminär karaktäristik med syfte att identifiera just 
metapraktiker. Med denna beskrivning av resrutten ber jag er nu att stiga in i 
matens, kärlekens och metapraktikens värld; en värld som kanske för vissa av 
er inte är så olik er egen vardag.
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2.

CCTs praktikperspektiv  
och bakbundenheten

I kapitlet som här följer görs en närmare beskrivning av avhandlingens pro-
blemområde som introducerades i föregående kapitel och som handlar om 
behovet av en vidareutveckling av CCTs praktikperspektiv. Jag börjar med 
en presentation av CCT-fältet och dess syn på konsumtionen som menings-
skapande och fortsätter med det upprop en grupp konsumtionssociologer vid 
sidan av CCT-fältet gjorde för vardagskonsumtionen, en typ av konsumtion 
som de ansåg att hittillsvarande konsumtionsforskning negligerat. Detta upp-
rop initierade i sin tur det praktikorienterade och Schatzkiinspirerade per-
spektiv på konsumtion som jag, efter vissa omarbetningar, presenterar som 
min praktikansats. Mot bakgrund av denna ansats påtalar jag därpå bristerna 
i CCTs praktiksyn och då framförallt fältets bristande hänsyn till kontexten 
och visar hur detta kan lösas med hjälp av min ansats som därmed blir en 
vidareutveckling av CCTs praktikperspektiv. 

CCT och konsumtionens meningsskapande funktioner 
Grunden för Consumer Culture Theory (CCT) lades redan på 1980-talet 
då fältets pionjärer beslutade sig för att lämna laboratoriernas konstgjorda 
miljöer för att, inspirerade av bland annat antropologi och sociologi, istället 
bege sig ut i ”verkligheten” på fältet där studera konsumtionens försummade 
sociokulturella dimensioner (se exempelvis Belk, Wallendorf, Sherry och 
Holbrook 1991). Forskningsområdet fick sitt namn då dess mer än tjugoåriga 
forskargärning summerades av Arnould och Thompson 2005 och har sedan 
dess gått under namnet Consumer Culture Theory. Som nämndes i inledning-
en studerar CCT konsumtionens meningsskapande funktioner och försöker, 
med hjälp av olika teoretiska ansatser, att förstå vilka ”regler” som styr detta 
meningsskapande. Konsumtionsbegreppet inom CCT är brett och omfattar 
inte bara inköpsaktiviteter, utan också hur det som anskaffats används och 
vad det symboliserar. Företagsekonomer fokuserade länge på konsumtionens 
bytesvärde och användningsvärde, men sedan 1980-talet har dess symbol-
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värde kommit att uppmärksammas alltmer, bland annat tack vare verk som 
exempelvis The world of goods. Towards an anthropology of consumption av 
antropologen Mary Douglas och ekonomen Baron Isherwood (1979). Genom 
symbolperspektivet lyftes konsumtionens förmåga att skapa och kommuni-
cera mening fram, något som antropologer länge vetat genom sina studier av 
den materiella kulturen som fördjupar sig i relationen mellan människor och 
ting. Det är just denna meningsskapande aspekt CCT-fältet i hög grad avser 
när man lyfter fram konsumtionskulturen som en kultur och där relationen 
mellan meningsfulla livsmönster och de symboliska och materiella resurser 
som dessa livsmönster är beroende av förmedlas via olika typer av marknader 
(Arnould och Thompson 2005; jämför Douglas och Isherwood 1979; Lury 
1996; Slater 1997). Det är samtidigt viktigt att liksom sociologen Don Slater 
framhålla att tingens mening inte kan separeras från deras användning, utan 
att tingens symbol- och användningsvärden är tätt sammankopplade: 

Tingens mening är inte socialt godtyckliga utan djupt relaterade till, eller till 
och med reflekterar och representerar, de underliggande sociala uppdelning-
arna i ett samhälle. [...] Dessutom, genom att använda tingen i enlighet med 
deras betydelser upplever vi den sociala ordningen som en tvingande moralisk 
ordning och reproducerar den på så sätt troget i vardagen. (Slater 1997:148, 
min översättning)

Via bytesvärdeperspektivet betraktade företagsekonomer länge konsumtio-
nen som något utan värde för samhället, till skillnad från den värdeskapande 
produktionen. Enligt detta synsätt är det inköpet som ska vara i fokus när man 
betraktar konsumtionen, eftersom det är då produktionsvärdet de facto akti-
veras (jämför Firat och Venkatesh 1995:245-246). I CCTs anda ser jag dock 
konsumtionen som ett viktigt sätt att skapa och kommunicera mening i den 
mänskliga interaktionen och definitionen måste därför expandera till att inte 
bara innefatta inköp, användning och destruktion utan även meningskapande 
och därmed också produktion. Sociologen Cecilia Lury menar att ”använd-
ning eller tillägnande av ett objekt oftast är både ett ögonblick av konsumtion 
och produktion, av upplösning och skapande, av uppbyggnad och förstörelse” 
(1996:1). Här ingår bland annat att människor många gånger omvandlar de 
varor som inhandlas till något som passar deras syften bättre (Lury 1996:3). 
Om man väljer att se konsumtionen som verktyg för att skapa och kommuni-
cera mening blir den en kulturell och värdeproducerande aktivitet av samma 
rang som produktionen (jämför Firat och Venkatesh 1995:242). Resultatet blir 
en konsumtionskultur där marknaden och kulturen är nära sammankopplade 
genom ett gemensamt värdeskapande; där den materiella produktionen och 
kulturens utformning går hand i hand (jämför Firat och Venkatesh 1995:249).

Diskussionen kring konsumtionens symbolvärde kom till företagsekono-
min redan i slutet av 1950-talet via marknadsföringsforskaren Sidney Levy’s 
klassiska artikel “Symbols for sale” (1959). Men symboldiskussionen fick, 
som nämndes ovan, dock inte riktigt genomslag förrän på 1980-talet. Socio-
logerna Jukka Gronows och Alan Wardes (2001a) genomgång av konsum-
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tionsforskningen under de senaste cirka 30 åren visar att det sociologiska in-
tresset för konsumtion före 1980-talet i huvudsak var inriktat på dess negativa 
aspekter. Konsumenten sågs då som ett offer för marknadskrafterna och som 
fast i sociala strukturer som styrde hennes konsumtion. Under 80-talet och 
framåt förändrades dock synen på konsumenten som ersattes av en aktiv, och 
reflexiv aktör som ifrågasatte de sociala strukturerna. Denne reflexive aktör 
hade blivit medveten om sin biografis formbarhet och tvingades ständigt välja 
bland olika vägar för att skapa ett lämpligt själv; något som inte minst kunde 
åstadkommas med hjälp av symboliska konsumtionsval som signalerade ett 
visst jag och en viss livsstil. En av dess frontfigurer var exempelvis Giddens 
(1991) som pekade på att senmodernitetens ökade individualism och frigörel-
sen från traditionella band hade lett till ett större ansvar för konsumenten att 
välja på egen hand . Som Giddens uttrycker det: 

I post-traditionella sammanhang har vi inget annat val än att välja hur vi ska 
vara och hur vi ska agera. (Giddens 1994:75, min översättning) 

Och information om olika handlingsalternativ finns i överflöd. Genom att ingå 
i en mängd olika nätverk har den senmoderna konsumenten en enorm tillgång 
till information som inte bara breddar hennes perspektiv utan som också för-
ser hennes livsvärld med mer osäkerhet. De sammanhang hon ingår i är ofta 
många, skiftande och svårförståeliga och hon har dessutom blivit alltmer be-
roende av institutioner som välfärdsstaten, världsmarknaden, massmedier och 
expertkunskap i sin tolkning av vardagslivet; institutioner som är närvarande 
till och med i hennes mest intima aktiviteter. Vidare är beroendet ömsesidigt 
eftersom konsumentens agerande dessutom får konsekvenser på institutioner-
na. Mångfalden och osäkerheten i konsumenternas livsvärldar öppnar upp för 
reflektion och förhandling kring förståelser, val och rutiner; en reflexivitet som 
inte bara omfattar individen utan hela samhället (jämför Giddens 1991). 

På det hela taget handlade det synsätt som alltså sattes på kartan på 
1980-talet och som i hög grad fortfarande är signifikativt för konsumtions-
forskningen, och då inte minst för CCT-fältet, om att konsumtionen bättre 
kan förstås utifrån sina kommunikativa egenskaper än utifrån sin praktiska 
användning. Det handlar till stor del om att studera konsumtionens symbolis-
ka och semiotiska mening och dess roll som identitetsmarkör och interperso-
nell kommunikatör (se exempelvis Arnould och Thompson 2005; Feathersto-
ne 1991; McCracken 1988a). Men i vilken utsträckning konsumenterna är fria 
att tänka, tala och handla när de konsumerar dessa symboler eller begränsade 
av strukturer som styr deras tankar, tal och handlingar i vissa riktningar är 
dock uppe till ständig debatt inom CCT. Här ses konsumenterna varken som 
passiva offer för indoktrinering eller som helt fria individer som gör aktiva 
konsumtionsval i syfte att skapa ett önskvärt jag. Snarare handlar det om ett 
”både och” (Arnould och Thompson 2007:10) där frågan om tyngdpunkten 
ska läggas på frihet eller begränsning fortfarande är omtvistad.
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Uppropet för vardagskonsumtionen 
Redan i början av 1990-talet fördes det diskussioner inom the Consumption 
Research Network of the European Sociological Association (ESA-nätverket), 
som ifrågasatte konsumtionsforskningens fokus på det symboliska på bekost-
nad av det vardagliga och rutinmässiga (Halkier, Katz-Gerro och Martens 
2011). Diskussionerna sammanfattades i hög grad i den antologi som Jukka 
Gronow och Alan Warde publicerade tillsammans med ett antal konsumtions-
sociologer 2001 med syfte att slå ett slag för den försummade vardagskon-
sumtionen. Enligt Gronow och Warde hade konsumtionsforskningens fokus 
på den fria individen och dennes smak och livsstil, identitet och distinktion, 
image och utseende samt gränsöverskridande och nöjen utelämnat en stor del 
av den vardagliga konsumtionen, den som inte är så spektakulär utan som 
sker mer eller mindre på rutin. Trots sin undanskymdhet är det ju just i varda-
gen som nästan all konsumtion äger rum; en konsumtion som helt enkelt tycks 
vara så för-givet-tagen att de flesta av oss, inklusive forskarna, förbiser dess 
betydelse, menade Gronow och Warde (2001a). I sitt upprop pekade de på att 
det forskningsfokus som lagts på extraordinär snarare än ordinär konsumtion, 
på individuella val snarare än kontextuella och kollektiva begränsningar, på 
medvetna och rationella val snarare än rutinmässigt och automatiskt hand-
lingsmönster och på personlig identitet snarare än kollektive identifikation, 
efterlämnat ett stort hål som definitivt behövde fyllas med vardagsforskning. 
I antologin konstaterades att ett fokus på vardagskonsumtionen skulle inne-
bära ett närmande till många av de praktiker som sällan syns, de ofta dolda 
förmågor som den mer vardagliga konsumtionen kräver och sannolikt också 
en god bild av vad som är att betrakta som normalt i det samhälle som under-
söks (jämför Ilmonen 2001:23). Detta är också något som Gronow, Warde och 
många av dem som medverkade i antologin nu har gjort under de tio år som 
förflutit sedan boken publicerades, däribland Elisabeth Shove, Bente Halkier 
och Dale Southerton. För att komma åt vardagen började man i antologin 
att utforska teoretiska nyckelbegrepp som traditioner, rutiner, reflexivitet och 
förkroppsligande med hjälp av bland andra Giddens struktueringsteori (1984) 
och Bourdieus praktikteori (1977; 1990). Senare kom man att i allt högre grad 
inspireras av praktikteoretikern Theodore Schatzki; en inspiration som kan 
sammanfattas med Wardes inflytelserika artikel “Consumption and theories 
of practice” från 2005. Jag kommer att gå in på det jag hämtat med mig från 
denna praktikteoretiska verktygslåda mer i detalj i nästa avsnitt men vill först 
göra en kort summering av de forskningsinsatser som denna vardagsinriktade 
forskningsgrupp utanför CCT-fältet gjort sedan sitt vardagsupprop. 

De medverkande i Wardes och Gronows antologi ville förmedla att var-
dagskonsumtionen till stor del är inbäddad i till synes oansenliga, men sam-
tidigt mycket inflytelserika sociotekniska system och rutiner. Det kan exem-
pelvis handla om konsumtionen av elektricitet som till stor del är inbakad i 
system som reglerar husvärmen, kyler kylskåp och värmer upp spisar eller om 
vattenkonsumtionen som är beroende av system som spolar toaletter, vattnar 
gräsmattor eller som cirkulerar i diskmaskiner och tvättmaskiner (Gronow 
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och Warde 2001b:219). Snarare än att studera konsumenternas medvetna iden-
titetskonstruktioner med hjälp av inköp och uppvisning av allehanda kon-
sumtionsvaror, har det därför varit viktigt att lyfta fram dessa sociotekniska 
system påverkan på konsumtionen och dessutom att konsumtionen inte bara 
symboliserar och kommunicerar, utan faktiskt också används för att reprodu-
cera vardagen. Inspirerade av bland andra Science and Technology Studies 
(STS) och däribland Latour och hans Actor Network Theory (ANT) (se exem-
pelvis Latour 2005), menar dessa forskare att artefakter inte bara reflekterar 
samhället, som om samhället fanns någon annanstans, utan snarare att arte-
fakterna i hög grad utgör samhället (Watson 2008:6). Med andra ord sätts just 
materialiteten och dess relation till människors vardagliga görande i fokus 
och här har dessa forskare, utöver att ha inspirerats av Latour, ändå främst 
tagit intryck av Schatzkis praktikteori och hur den kan inkorporera mate-
rialiteten i det vardagliga görandet (se exempelvis Shove och Pantzar 2007; 
Shove och Pantzar 2005; Warde 2005). Ett framträdande forskningsområde 
är hållbar konsumtion, där man, utifrån de olika materiella och vanemässiga 
konsumtionssystem människor är delaktiga i, funderar kring hur ett hållbart 
samhälle ska kunna utvecklas (se exempelvis Gram-Hanssen 2011; Hand et 
al. 2005; Hargreaves 2011; Shove 2003; Strengers 2009); något som också 
initierat det brittiska forskningssamarbetet Sustainable Practices Research 
Group (SPRG) och som involverar bland andra Southerton, Shove och Warde. 

Vardagsuppropet var bland de första i en rad vardagsorienterade kon-
sumtionsstudier som fått viktiga konsekvenser på konsumtionsforskningen 
genom att, vid sidan av materialitetens symboliska och reflekterande funktio-
ner, även lyfta fram dess faktiska användning i och inflytande över vardagen. 
Men uppropet har ännu inte riktigt fått gehör inom CCT-fältet som fortfa-
rande har en slagsida åt den mer iögonfallande och symboliska konsumtionen 
på bekostnad av den konsumtion som är mer vardagsnära och för-givet-tagen 
(jämför Arnould och Thompson 2005). Och även bland de praktikteoretiska 
studier inom CCT som studerar mer rutiniserade typer av konsumtion, finns 
det en tendens att överbetona dess symbolik på bekostnad av dess faktiska 
användning i vardagen. Just användningen lyfter med extra tydlighet fram att 
konsumtionen inte sker i vakuum utan i en kontext där konsumtionen spelar 
en roll; att det finns ambitioner med konsumtionen bortom symboliken. Men 
innan jag går in på min kritik av CCTs användning av praktikbegreppet mer 
i detalj, vill jag presentera de tankefigurer jag tar med mig ur konsumtionsso-
ciologernas praktikteoretiska verktygslåda. Jag vill också poängtera att min 
kritik månar om balansen mellan konsumtionens användning och symbolik. 
Detta till skillnad från Gronow och Wardes som, i mina ögon, går för långt 
i sitt ifrågasättande av tidigare konsumtionsforskning när de anför att den 
vardagliga konsumtionen kräver ytterst lite reflektion, sänder få budskap, 
inte spelar någon roll i den sociala distinktionen och att den varken stimu-
lerar passionen eller känslan (Gronow och Warde 2001a:3). Med bland annat 
Giddens struktueringsteori (1984) och Schatzki praktikteori (1996; 2001b) i 
ryggen kommer jag nedan att konstatera att så visst är fallet. Rutinerna som 
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internaliseras över tid besitter nämligen en enorm mängd budskap, symbolik 
och känslor som kommunicerar mening och som skapar trygghet i vardagen. 
Jag vill sålunda betona vikten av att studera såväl konsumtionens använd-
ning som dess symbolik eftersom jag, som redan nämnts tidigare, i enlighet 
med Slater (1997:148) menar att konsumtionens mening och användning inte 
kan separeras utan att de två snarare är tätt sammankopplade. De verktyg 
jag hämtar med mig från de vardagsorienterade konsumtionssociologernas 
praktikteoretiska verktygslåda, verktyg som grundlägger min kritik av CCTs 
praktiksyn och som formar avhandlingens praktikansats, framgår mer i detalj 
i nästa avsnitt. 

Avhandlingens praktikansats
Utan att följas strikt är det, som nämndes i inledningen, Schatzkis praktik-
syn och Wardes syn på kopplingen mellan konsumtion och praktiker som 
den här avhandlingen har låtit sig inspireras av och som fungerar som de 
grundläggande tankefigurer enligt vilka jag väljer att förstå världen. Detta 
eftersom de hjälper oss att operationalisera kontexten och därmed har en 
ännu outnyttjad potential inom CCT. Det jag kommer att visa i det avsnitt 
som här följer är hur praktiken kan ses som det sociala livets grundkompo-
nent och att konsumtionens kontext i sin tur är den härva av sammanhäng-
ande praktiker i vilken social ordning och mänsklig samexistens etableras. 
Men för att komma dit måste vi som sagt först få en förståelse för de ut-
gångspunkter min praktikansats har. Jag börjar med några nyckelbegrepp 
från Giddens struktureringsteori (1984) som är grundläggande för en förstå-
else av praktikteorin och fortsätter sedan med det jag hämtar med mig från 
Schatzki och Warde. 

Rutinisering, reflexivitet och struktur
Som hjälp för att komma åt den rutiniserade vardagen riktade sig, som tidigare 
nämnts, de vardagsorienterade konsumtionssociologerna till en början bland 
annat mot Giddens struktureringsteori från 1984; en teori som på många sätt 
kan sägas ligga långt ifrån hans mer livsstilsorienterade synsätt från 1991 och 
som de däremot starkt ifrågasatte (Gronow och Warde 2001a). Den övergri-
pande ambitionen med struktureringsteorin är att skapa verktyg som möjlig-
gör analysen av hur människor genom sina handlingar bidrar till det ständiga 
skapandet och återskapandet av strukturer utan att för den skull utelämna en 
diskussion om människans reflexiva och aktiva deltagande i denna process. 
Begreppet struktur har ofta använts för att beteckna olika former av yttre be-
gränsningar av individens handlingsutrymme som kan vara av såväl materiell 
som social art. Giddens vidgar dock begreppet och pekar på kärnan i struku-
reringsteorin, nämligen strukturernas dualitet, som innebär att strukturerna 
både kan ses som de verktyg människor använder i sitt handlande och som 
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resultatet av detta handlande (1984:25). Struktureringsteorin problematiserar 
härigenom dikotomin mellan individ och struktur och den mellan valfrihet 
och begränsning och pekar på att man istället för ett ”antingen eller” måste 
tala om ett ”både och”. 

En av vardagsuppropets bidragsgivare är sociologen Kaj Illmonen som 
tar upp struktureringsteorins två grundbegrepp rutinisering och reflexivitet. 
I takt med traditionernas minskade betydelse menar Giddens att en stor del 
av det vardagliga livet handlar om att utveckla rutiner; rutiner som enligt 
Ilmonen som kan sägas ha tre syften. För det första ger de en känsla av on-
tologisk trygghet, det vill säga en känsla av att kunna lita på omgivningen 
och att kunna hantera olika faror. För det andra är de verktyg som förenklar 
vardagen genom att reducera komplexiteten i beslutsfattandet. Och sett uti-
från gör dessa rutiner för det tredje också handlingar mer förutsägbara och 
på så sätt mer pålitliga för omgivningen (Ilmonen 2001:17). Rutiniseringen 
handlar om kunskaper som individen lär sig successivt under sin uppväxt 
och utgör, enligt Giddens, det kitt som håller samman vardagen (jämför 
Giddens 1984:60-64). Men rutinerna skiljer sig samtidigt från traditionernas 
vägledning eftersom de inte pådyvlats individen, utan uppkommit genom ett 
reflexivt förhållningssätt till vardagslivet. Enligt min tolkning anger sålunda 
traditionerna vad som bör göras medan rutinerna pekar på det som i enlighet 
med ett reflexivt förhållningssätt känns rimligt att göra; något som Giddens 
uttrycker på följande sätt:

Därför är det användbart att tala om reflexiviteten som förankrad i den konti-
nuerliga övervakningen av handlingar som människor uppvisar och förväntar 
sig att andra ska uppvisa. Den reflexiva övervakningen beror på rationalise-
ring, och ska här ses som en process snarare än som ett tillstånd och som en 
naturlig följd av agenternas kompetens. (Giddens 1984:3, min översättning)

Med begreppet reflexivitet vill Giddens påvisa individens grundläggande 
kompetens att i det dagliga samspelet med andra människor använda sig av 
sina kunskaper om hur den sociala verkligheten är konstruerad för att fatta 
beslut om hur hon ska agera; kunskaper som såväl kan bidra till att återskapa 
som att förändra samhällsstrukturer. Snarare än att vara ett hinder är rutini-
seringen en förutsättning för utvecklandet av detta reflexiva tänkande; det 
är med rutinerna som bas som individen ständigt kan reagera på och handla 
på grundval av vad som äger rum i mötet med andra människor; något som 
leder till överväganden, val och beslut, det vill säga till en ständigt pågående 
reflexiv process (Giddens 1984:3).

Även om hon inte alltid utvecklar explicita förklaringar till varför hon 
handlar på ett speciellt sätt har individen mängder av tysta kunskaper om hur 
vardagslivet är organiserat som hon löpande tillgodogjort sig under sin lev-
nad och som hon agerar utifrån. Det handlar om en sorts ”andra natur” som 
kroppen lagrat och minns och som används för att observera och tolka om-
världen. Tack vare denna tysta kunskap, som Giddens placerar i det praktiskt 
medvetna (1984:375) fungerar vardagslivet ofta automatiskt utan att man be-
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höver ägna det någon större tanke. De handlingar det praktiskt medvetna ger 
upphov till behöver inte vara grundade i några specifika behov eller motiv, 
utan kan hänföras till mer generellt utformade planer eller livsprojekt. Det 
kan handla om tidigare medvetna handlingar som sedan lång tid inkorpore-
rats i rutiner och vars ursprungliga syfte kan vara svårt att avläsa (Campbell 
1996:57 i Ilmonen 2001:11). Rutinerna blir helt enkelt en fundamental del av 
oss själva och vår karaktär (Camic 1986:1052 i Ilmonen 2001:17) och deras 
betydelse kanske uppenbar först när vi av olika orsaker fråntas dem. Trots 
att rutinerna alltid måste reflekteras kring i takt med de ständigt nya situa-
tioner vi ställs inför, måste de skiljas från medvetet valda aktiviteter som 
individen explicit kan svara för och som arbetar på basis av det diskursiva 
medvetandet (1984:374). Var gränsen mellan det praktiskt medvetna och det 
diskursivt medvetna går är dock vag och förskjuts ständigt. Det är alltid 
möjligt att diskutera och förändra de rutiner man utvecklar i vardagslivet, 
men samtidigt svårt att identifiera och påverka tysta motiv som eventuellt 
styr handlingarna. Samhällets kontinuerliga alstrande av ny kunskap gör att 
rutinerna alltid kan ifrågasättas och därför ständigt måste reflekteras kring 
(Giddens 1984:1-40). För att undvika en tydlig skiljelinje mellan de aktivi-
teter som är reflekterade och de som är mer rutiniserade introducerar so-
ciologen Bente Halkier ett kontinuum där aktiviteterna glider på en skala 
mellan rutiniserade och reflekterade. De liknar livet som helhet som aldrig 
är fullständigt förutsägbart, men heller aldrig helt slumpmässigt (Halkier 
2001:43). Jag tilltalas av Halkiers kontinuum eftersom jag ser reflexiviteten 
som central och som en del även av våra mest rutiniserade aktiviteter. Hur 
inrotade rutiner helt plötsligt måste plockas fram och skärskådas på nytt är 
inte minst tydligt i matdebatten med dess olika skandaler i form av galna kor, 
tillsatser eller annat. 

I centrum av Giddens analytiska ramverk står alltså interaktionen mel-
lan rutiniseringen, dess inneboende reflexivitet och den strukturering prakti-
ken ger upphov till. Det är dock viktigt att betona att Giddens varken vill ge 
strukturen eller individen prioritet, utan att han, återigen, istället understry-
ker strukturens dualitet av såväl begränsningar som nya möjligheter (se även 
Ilmonen 2001:15). Utifrån Giddens struktureringsteori kan vi alltså se var-
dagskonsumtionen som en typ av kollektivt och rutiniserat handlingsmönster 
och det är just denna syn på handling som praktikteorierna utgår från.

Några praktikteoretiska utgångspunkter 
Praktikteorierna har, som tidigare nämnts, rönt ett stort intresse på senare år; 
och då inte minst på grund av sin förmåga att fånga de komplexa koppling-
arna mellan individualitet och social struktur, reflexivitet och rutin, diskurs 
och förkroppsligande och mellan det sociala och det materiella (se exempelvis 
Halkier och Jensen 2008). Det gemensamma för de olika praktikteorierna är 
att de ser praktiken som det sociala livets grundkomponent, däribland Gid-
dens struktureringsteori:
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Samhällsvetenskapernas grundläggande studieenhet är enligt strukturerings-
teorin varken den enskilde aktörens erfarenheter eller förekomsten av någon 
form av social totalitet, utan sociala praktiker organiserade över tid och rum. 
Mänskliga aktiviteter är, liksom vissa självåterskapande enheter i naturen, 
rekursiva. Det vill säga, de skapas inte av sociala aktörer, utan återskapas 
ständigt av dem via de faktiska medel med hjälp av vilka de uttrycker sig som 
aktörer. (Giddens 1984:2, min översättning)

Med andra ord kan man säga att praktikerna föregår individen och att indi-
viden genom att ikläda sig praktikerna på så sätt också skapas genom dem; 
detta eftersom det är i praktikerna som mening etableras (Schatzki 1997:284). 
Men det är ett förhållande av ömsesidig påverkan eftersom praktikerna bara 
kan reproduceras och fortleva, eller förändras, genom individerna. Dessa 
praktikteorins grundtankar kan spåras från en rad olika teorietiker, däribland 
redan nämnda Giddens samt Pierre Bourdieu, Jean-Francois Lyotard och 
Charles Taylor (Warde 2005). Trots att dessa teoretiker står för olika vari-
anter av praktikbegreppet har de det gemensamt att de tar hänsyn till såväl 
individ som struktur och pekar på att såväl individualiteten som den sociala 
ordningen kan sägas vara resultatet av praktiker (Schatzki 1996:13). Förutom 
Giddens har jag tilltalats av den vidareutveckling Schatzki (däribland 1996; 
1997; 2001b; 2002; 2003) gjort av praktikbegreppet utifrån filosofen Ludwig 
Wittgensteins tankegångar. Detta eftersom Schatzki bygger vidare på och 
förtydligar Giddens relativt vaga praktikbegrepp. I det som här följer kom-
mer jag att göra en övergripande redovisning av det jag tar med mig från såväl 
Schatzki som andra som inspirerats av honom. 

Sociologen Andreas Reckwitz (2002) fångar i följande citat Schatzkis 
(1996) resonemang på ett kärnfullt sätt och kopplar det också till rutiner:

En praktik är en rutinmässig typ av beteende som består av flera delar, sam-
mankopplade till en enhet: kroppsliga aktiviteter, mentala aktiviteter, ”saker” 
och deras användning, en bakgrundskunskap i form av förståelse, kunnande, 
känslotillstånd och motiverande kunskap. En praktik - ett sätt att laga mat, att 
konsumera, att arbeta, att undersöka, att ta hand om sig själv eller andra, etc. 
- skapar så att säga ett ”sammanhängande komplex”, vars existens är helt be-
roende av förekomsten av och den särskilda kopplingen mellan dessa element, 
och som inte kan reduceras till något av dessa enskilda element. (Reckwitz 
2002:249, min översättning)

Reckwitz pekar på att det alltså rör sig om en enhet av koordinerade element 
där själva utförandet eller handlingen är nödvändig, men bara utgör en del av 
praktiken. Praktiken bildar, enligt Reckwitz, ett slags ”block” av icke sepa-
rerbara enheter som dels består av en bakgrundskunskap som avser vad som 
ska göras samt förmågan och, inte minst, lusten att göra det; dels av ett antal 
koordinerade kroppsliga handlingar, känslor och inte sällan olika former av 
saker och deras användning. Alla hänger de samman och måste så göra. Vilka 
handlingar som kan ingå i praktiken är egentligen inte möjliga att specificera 
på förhand och kan alltid förändras, men var handling måste vara koordi-
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nerad med den enhet som utgör praktiken. Det som avgör en specifik hand-
lings identitet är alltså praktiken. Därmed är alltså praktiker ontologiskt mer 
grundläggande än handlingar eftersom en handlings mening först uppstår i 
praktiken (Schatzki 1997:285).

Schatzki utvecklar sin syn på kopplingen mellan enstaka handlingar och 
den koordinerade enhet praktiken utgör i en kritik mot Giddens och Bour-
dieu; två teoretiker vars teoribyggen Schatzki för övrigt anser vara de mest 
detaljerade och förfinade bland praktikteorier (1997:285). I sin analys för 
Schatzki fram att såväl Giddens som Bourdieu, trots olika omvägar, till sy-
vende och sist i huvudsak förklarar kopplingen mellan enskilda handlingar 
och praktik med en slags praktisk förståelse eller kroppslig intuitiv sakkun-
skap (1997:295); det vill säga att det är individens ”praktiska medvetenhet” à 
la Giddens eller ”habitus” à la Bourdieu som både organiserar praktiken och 
förklarar de enstaka handlingarna. Men, menar Schatzki, praktisk förståelse 
förklarar ytterst sällan ensamt varför människor gör det de gör (1997:301); 
dels eftersom den praktiska förståelsen är så öppen att den i princip kan in-
kludera vilken handling som helst som därför inte kan specificeras eller kon-
kretiseras a priori; dels eftersom den praktiska förståelsen, såsom den be-
skrivs av Giddens och Bourdieu, förutsätter någon form av behärskning och 
kontroll som inte tar hänsyn till människors drivkrafter i form av lust, känslor 
och humör. Inspirerad av Wittgenstein pekar Schatzki på att den struktur som 
organiserar praktiken och som styr de enstaka handlingarna istället har tre di-
mensioner; förutom den praktiska förståelsen måste analysen även inkludera 
praktikens explicita regler och inte minst dess övergripande mål och driv-
krafter som Schatzki med ett annat ord benämner teleoaffektivitet (1997:300). 
För att förstå praktiken måste vi med andra ord dissikera den i dessa tre delar, 
samtidigt som vi också måste förstå att de utgör en integrerad helhet och att 
de genomkorsar och utgår från varandra i form av denna helhet. Vad dessa tre 
dimensioner egentligen innebär förklaras närmare nedan.

Praktiken består alltså av ett antal handlingar i form av göranden och ut-
talanden som hänger samman och som koordineras med hjälp av 1) praktisk 
förståelse för vad som ska göras, 2) explicita formuleringar kring vad som ska 
göras och slutligen av 3) teleoaffektivitet det vill säga av mål och drivkrafter 
att göra det. Dessa tre enheter utgör den bakgrundsförståelse som är en koor-
dinerad och nödvändig del av praktiken, men som på intet sätt är kausal och 
orsakar praktiken. Snarare är det så att enheterna som koordinerar och organi-
serar praktiken hjälper individen att besluta om vad som verkar rimligt att göra 
(Schatzki 2003:193-194). Den praktiska förståelsen beskrivs av Schatzki som 
förmåga. För att kunna agera i det sociala livet på ett meningsfullt sätt måste in-
dividens handlingar vara förståeliga både för henne själv och för andra. Förstå-
elsen handlar om förmågan att urskilja en praktik, det vill säga att urskilja hur 
de olika handlingar som skapar en praktik är relaterade till varandra. Det hand-
lar vidare om förmågan att förstå hur de göranden och uttalanden praktiken 
innehåller ska genomföras och dessutom om förmågan att förstå hur praktiken 
ska besvaras när man möter den i det sociala livet (jämför Schatzki 2001b:51). 
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Antalet möjliga handlingar i form av göranden och uttalanden som kan 
inkluderas i en praktik går egentligen inte att specificera på förhand, utan är 
obegränsat (Schatzki 1997:304). Men trots detta informeras de handlingar en 
praktik utgörs av också av explicit formulerade regler, vare sig man väljer att 
följa dem, ignorera dem eller opponera mot dem. Inspirerad av Wittgenstein, 
menar Schatzki (1997:302) att de explicita reglerna dock inte utgör en formule-
ring av några grundläggande principer som föregår handlingarna; detta efter-
som regler, enligt Wittgenstein, aldrig kan föregå konkret handling, utan alltid 
är en tolkning av därav (Wittgenstein 1958 i Schatzki 1997:296). De explicita 
reglerna beskriver snarare regelbundenheter i och därmed också förståelser 
eller tolkningar av tidigare handlingar. Men de kan också introduceras för att 
förändra tidigare tolkad handling. Genom att specificera hur handlingarna 
bör genomföras för att uppfattas som korrekta utgör de explicita reglerna en 
normativ kraft som kan påverka framtida handlingar och därmed också prak-
tiken. Det kan handla om medvetna försök från institutionella, kommersiella 
eller andra intressen att försöka förändra eller förstärka en praktik eller delar 
av den via lagar, rekommendationer, pr eller marknadsföring. Därmed skiljer 
sig de explicita reglernas normativa inverkan på praktiken från den praktiska 
förståelsen som istället pekar på förmågan att utföra praktiken, (Schatzki 
2001b:51, Schatzki 1997:302), detta samtidigt som de givetvis påverkar varan-
dra. Utförandet får en central betydelse i det att det genom aktiviteterna sker 
en koordinering av vad som sägs och görs över tid och rum och praktikerna 
ska vara erkända och erkännas. All aktivitet blir genom detta synsätt norma-
tiv genom att den regleras av såväl den egna som av andras blick. Normativi-
teten ligger således också inbakad i praktikens utförande. 

En förutsättning för praktikens existens inbegriper också att omfamna 
dess övergripande mål och syften och, inte minst, att känna att den också be-
tyder något. Det kan ske såväl medvetet som omedvetet. Schatzki talar här om 
teleoaffektivitet som ”målinriktning och hur saker har betydelse” (Schatzki 
1997:302, min översättning) och fortsätter: 

Vad en person gör är till stor del beroende av de saker för vars skull hon är 
beredd att agera, hur hon är inriktad på att verka för dem, och hur saker har 
betydelse för henne. (1997:302, min översättning)

Begreppet inkluderar alltså både teleologin, som talar om att praktiken ge-
nomförs med ett specifikt syfte, och affektiviteten, som inbegriper känslo-
stämningar, förhoppningar, önskemål och begär och som avgör hur betydelse-
full en specifik praktik kan vara för en specifik individ i en specifik situation 
(1997:302). Teleoaffektiviteten orsakar inte specifika handlingar utan ut-
trycker snarare de individuella levnadsvillkoren via specifika handlingar som 
verkar vettiga att utföra (1997:303). Dessa kroppsliga aktiviteter gör på så sätt 
teleoaffektiviteten närvarande och det är i praktiken som teleoaffektiviteten 
kan tolkas och ges mening. Var praktik har nämligen en teleoaffektiv struktur 
som indikerar vilka mål, uppgifter, projekt, aktiviteter och känslolägen som 
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är acceptabla för individen att husera och uttrycka inom ramen för den aktu-
ella praktiken (Schatzki 1997:303). Exempelvis kanske trädgårdsskötselns te-
leoaffektiva struktur bland annat bestå av inköp av frön, gödsling, plantering, 
bilkörning, omkörning, dikesgrävning, betalning, anställning och bevattning 
samt hopp, lust, frustration, ilska och glädje. Vissa av delarna i strukturen 
är kanske nödvändiga för praktikens genomförande, andra inte; i vissa fall 
måste de utföras enligt en viss ordning, i andra fall inte, ibland består mer-
parten av teleologin och är då väldigt ändamålsinriktad, i andra fall styrs den 
till större del av affektiviteten och har då ett känslofokus. Oavsett genomförs 
alla dessa projekt och aktiviteter med praktikens övergripande mål i syfte, 
och detta för att de helt enkelt betyder något för praktikutövaren. På det hela 
taget kan sålunda en praktiks teleoaffektiva struktur sägas uttrycka ett antal 
möjliga levnadsvillkor, hur saker och ting förhåller sig för någon, och detta 
genom olika göranden och uttalanden som kan tolkas och ges mening med 
hjälp av praktiken i fråga (Schatzki 1996:98-110). Dessa konventionaliserade 
sätt att förstå och önska är nödvändiga element och kvaliteter den praktik 
i vilken en enskild individ deltar, snarare än kvaliteter hos individen själv 
(Schatzki 2002:80). Individen blir i sin tur praktikens bärare bara så länge 
hennes göranden och uttalanden uttrycks inom ramen för den aktuella prak-
tiken (Reckwitz 2002:80). Schatzki exemplifierar sitt resonemang genom att 
peka på att till och med en så rutiniserad praktik som morgonrakningen ut-
trycker specifika mål, projekt och känslostämningar som ger den mening; 
mål, projekt och känslostämningar som samtidigt spänner över ett stort spann 
eftersom ingen morgon är den andra lik för praktikens olika bärare vare sig 
enskilt över tiden eller sinsemellan (jämför 1997:303). 

Samtidigt som praktikens alla element behövs uppfattar jag ändå teleoaf-
fektiviteten som praktikens kärna eftersom det är den som ger praktikbärarna 
de motiv och det engagemang som får praktiken att fortleva. Också Schatzki 
pekar på att den teleoaffektiva strukturen utgör en av de nyckellänkar genom 
vilket socialt liv skapas eftersom den tillförsäkrar att de flesta av människors 
handlingar kan knytas till olika gemensamma nämnare i form av mål, projekt 
och känslostämningar som eftersträvas (eller kanske genomlids) (2003:194). 
Teleoaffektiviteten kan också utsätta praktikens fortsatta genomförande för 
förändring om den individuella situationen påkallar det. Att agera annorlunda 
innebär således att gå utanför själva praktiken, samtidigt som detta också 
öppnar upp för möjligheten att förändra den. Sammanfattningsvis ”tillhör” 
en enskild handling en specifik praktik när handlingen uttrycker förståelser, 
observerar regler och speglar något i raden av de korrekta känslolägen och 
mål som organiserar praktiken. Detta innebär alltså, återigen, att en handlings 
identitet i princip alltid måste härledas från en specifik praktik. Och för att 
koppla resonemanget till den här studien är alltså identiteten hos en aktivitet 
som ingår i middagskonsumtionen beroende av vilken praktik den kan hän-
föras till.

Det är också viktigt att understryka att de handlingar som ingår i en 
praktik både kan innehålla ”doings and sayings” eller göranden och uttalan-
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den (Schatzki 1996:89). Uppdelningen kan tyckas onödig eftersom ju även 
uttalanden är en form av kroppsligt görande, men ambitionen är sannolikt att 
understryka att även orden ges mening först när de kan hänföras till en speci-
fik praktik. Filosofen Charles Taylor förtydligar resonemanget:

Vokabulären i en viss social situation är skapad utifrån den eller de sociala 
praktiker som där utövas; det vill säga, orden skulle inte vara begripliga, 
skulle inte kunna tillämpas med förnuft, om detta utbud av praktiker inte 
rådde. Och samtidigt skulle inte heller dessa praktiker kunna existera utan 
förekomsten av just denna eller någon närstående vokabulär. (Taylor 1985:33-
34, min översättning)

Trots att dessa göranden och uttalanden många gånger kan vara tidsmässigt 
och platsmässigt splittrade möjliggör Schatzkis beskrivning av hur prakti-
kerna länkas samman via de tre elementen (förståelser, explicita regler och 
teleoaffektiva strukturer) en förståelse för hur praktiken trots sin splittring 
ändå kan hålla ihop och forma en enhet oberoende av tid och rum. Att säga 
att specifika handlingarna kan länkas samman i en praktik innebär alltså att 
handlingarna uttrycker samma förståelser, observerar samma explicita regler 
och omfamnar samma typ av meningsfulla mål oavsett tid och plats. Dessa 
tre koordinerade element formar alltså strukturen, som i sin tur skiljer sig från 
de individuella genomförandena. För det räcker, enligt Schatzki (1996:89) inte 
med praktikens koordinerade element. Praktiken måste givetvis också ge-
nomföras. Och det är individen som är bärare av praktiken och som genom 
det upprepade genomförandet i form av göranden och uttalanden kan få den 
att fortleva (1996:90). Vi talar om ett ömsesidigt beroende i det att en prak-
tik behöver sitt genomförande och att ett genomförande behöver sin praktik 
(Warde 2005:134). Men, som togs upp i inledningen, när jag talar om prakti-
kens logik eller sammanlänkade enhet handlar det inte om en förutbestämd 
kausal logik utan om en föränderlig logik som förkroppsligar och speglar 
summan av alla tidigare utföranden och är öppen för nya influenser.

Jag vill också lägga till materialiteten som praktikens fjärde element, ef-
tersom praktiken inte bara påverkas av sociala utan också materiella arrang-
emang (Warde 2005:138). Materialiteten är som tidigare nämnts i fokus för 
många av de vardagsorienterade konsumtionsforskarna (se exempelvis Hand 
et al. 2005; Shove och Pantzar 2007; Warde 2005) som bland annat lyfter fram 
hur materiella arrangemang är intimt sammanflätade med praktikens övriga 
element och bidrar till att definiera och kanalisera praktikens genomförande 
(Warde 2005:138). Snarare än att fungera som en passiv åskådare bidrar mate-
rialiteten sålunda ofta till att forma praktiken i sig själv (Strengers 2009:245) 
och kan i den här studien inkludera allt från byggnader till kök, spisar, frysar, 
bord, stolar, bussar, barnvagnar, matvarukorgar, ”butiksvarv”, matvaror, re-
ceptböcker och tv-apparater med mera. Dessa materiella arrangemang som 
genomsyrar praktiken kan såväl begränsa som öppna upp möjligheter för den; 
det kan handla om vad tillgången till olika artefakter gör för praktiken eller 
om vad den spatiala organiseringen gör med en praktik, men också vad prak-
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tiken gör med materialiteten. På det hela taget kan man säga att påverkan är 
dubbelverkande; dels är materialiteten ett resultat av praktiken, dels är prakti-
ken ett resultat av materialiteten (se exempelvis Hand et al. 2005, Sewell 1992, 
Shove och Pantzar 2005, Strengers 2009, Warde 2005). Konkret skulle detta 
exempelvis kunna innebära att de matprodukter som ingår i en vardagsmid-
dag är resultatet av den praktik som tillämpas, samtidigt som praktikens till-
lämpning också är ett resultat av de matprodukter som faktiskt finns att tillgå. 
Materialiteten är inte minst viktig i samband med den konsumtion som ett en-
gagemang i en praktik kan medföra (jämför Warde 2005). Men producenterna 
är sällan passiva åskådare av redan givna praktiker, utan försöker forma dem i 
enlighet med sina kommersiella intressen. Produktionens och marknadens ef-
fekt på konsumtionen medieras helt enkelt via praktikens alla sammanlänkade 
och ömsesidigt samverkande element (Warde 2005:141). Och producenternas 
eventuella framgång kan bara utläsas i praktikens genomförande. 

Schatzki skiljer på spridda praktiker (dispersed practices) och integre-
rade praktiker (integrative practices) (1996:91-2). Med spridda praktiker 
menar han enskilda aktiviteter som inte är knutna till något speciellt sam-
manhang utan som kan användas inom en rad olika områden i samhällsli-
vet. Det kan exempelvis handla om att läsa något, skriva något eller köpa 
något och är aktiviteter som visserligen måste förstås, men som sällan kan 
kopplas till specifika regler, något specifikt syfte eller någon specifik teleo-
affektiv struktur. Och, menar Schatzki, det är just avsaknaden av teleoaf-
fektiv struktur som gör att de kan fungera i så många sammanhang. Med 
integrerade praktiker menar Schatzki istället komplexa former av praktiker, 
sammansatta enligt vissa förståelser, regler och teleoaffektiva strukturer och 
som äger rum inom vissa områden av samhällslivet. De kan exempelvis avse 
jordbruk, tillagning av fransk gourmetmat, bantning enligt GI-metoden eller 
något annat. Integrerade praktiker skiljer sig från spridda praktiker genom 
att vara mer specifika i förhållande till när de används och begränsas därmed 
till specifika situationer. Det är, enligt Schatzki, samtidigt också viktigt att 
inte se på de integrerade praktikerna som raka sammansättningar av spridda 
praktiker. Snarare är det så att de spridda praktikerna kan vara en del av och 
utföras inom en rad olika integrerade praktikers logik (1996:99). Vidare kan 
de spridda praktikerna också förändras i samband med införlivandet in i den 
integrerade praktiken och anta den integrerade praktikens förståelser, regler 
och teleoaffektiva struktur och, som jag uppfattar Schatzki, därmed mista sin 
spridda status (1996:99). Som nämndes i inledningen pekar Warde (2005:150) 
på att konsumtionen i avsaknad av regler och teleoaffektiv struktur kan ses 
som spridd snarare än integrerad praktik och att den som sådan utgör en kon-
stituerande del i de allra flesta integrerade praktiker. Konsumtionen består 
som regel av en rad olika göranden, varav vissa utövas på samma sätt oavsett 
kontext och är då, enligt mitt sätt att läsa Schatzki, spridda praktiker. Det kan 
exempelvis avse betalning av varor eller uppackning av varor. Andra göran-
den kanske varierar något beroende av vilka kontexter de ingår i, exempelvis 
dukningen eller inköpen, och är då inte spridda praktiker som alltid utövas 
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på samma sätt, utan aktiviteter som ingår i en integrerad praktik. Oavsett om 
det handlar om en aktivitet eller spridd praktik är det först när det aktuella 
görandet eller uttalandet ingår i en integrerad praktik och dess teleoaffektiva 
struktur som det får den mening jag som konsumtionsforskare är intresserad 
av att förstå. Konsumtionen bör sålunda, enligt Warde, alltsomoftast ses som 
en del av något större och mer om detta kommer när jag diskuterar praktikte-
orins koppling till konsumtionsteorin längre fram. 

Schatzki ser på praktikerna som rutiniserade handlingsmönster och detta 
var, enligt Warde, också Giddens ursprungliga syn på praktikerna i när han 
beskrev dem i sin struktureringsteori (1984). Warde pekar dock på att Gid-
dens lade betoningen på rutinisering åt sidan när han i Modernity and self-
identity: Self and society in the late modern age (1991) lyfte fram livsstilar 
och då beskrev en genomgående voluntaristisk syn på mänsklig handling. 
Liksom Warde vill också jag framhålla Giddens analys av det rutiniserade, 
men samtidigt poängtera att även rutiniserade handlingsmönster inbegriper 
en viss reflexivitet och att senmodernitetens enorma kunskapsproduktion i 
dessutom kräver en allt större reflexivitet i anslutning till många av de prakti-
ker som ska genomföras. Men snarare än att dra skarpa linjer mellan rutiner 
och reflexivitet vill jag, som tidigare redovisats, framhålla Halkiers konti-
nuum längs vilket handlingarna består av olika blandade former av reflexivi-
tet och rutinisering (2001:143). 

Med praktikperspektivets glasögon ser vi här en värld primärt befolkad 
av sociala praktiker, men som kräver sina ”bärare” för att existera (Reckwitz 
2002). Reckwitzs Schatzki-inspirerade resonemang går helt i linje med Gid-
dens när han hävdar att bärarna varken ska ses som helt självständiga eller 
som passiva offer för strukturer. De förstår världen och sig själva och använ-
der den kunskap som en specifik praktik implicerar och kan agera såväl inom 
dess strukturer som förändra den. Eftersom världen är befolkad av en mängd 
olika sociala praktiker och eftersom varje individ utför en rad olika praktiker 
kan individen ses som den unika skärningspunkten av olika praktiker (Reck-
witz 2002:256). Giddens talar om individens positionering som ett tvärsnitt 
av alla de praktiker hon utför vid ett givet tillfälle. Och eftersom ingenting 
är givet utan löpande produceras och reproduceras genom sociala praktiker 
är positioneringen heller aldrig fastlåst, utan förändras ständigt i takt med 
förändringar i det sociala samspelet (1984:83-92). Inspirerad av Giddens kan 
konsumtionen därför ses som del i en eller flera praktiker inbäddade i ett 
större socialt sammanhang och med hjälp av vilka individen uttrycker olika 
positioner genom sina göranden och uttalanden eller ”doings and sayings”. 
En intressant fråga som då inställer sig är hur relationen mellan alla de prak-
tiker som en individ är engagerad i ser ut? Om individen kan uppvisa någon 
form av koherens mellan praktikerna eller inte? Kanske resulterar de många 
praktikerna i en rad olika positioner som kan vara svåra att få ihop på ett 
sammanhängande sätt? Det ”fragmenterade jag” som postmoderna teoretiker 
då skulle lyfta fram kan förklaras av hennes deltagande i en rad olika prak-
tiker och därmed också olika sociala nätverk (jämför Warde 2005:144). Men 
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istället för total fragmentering är jag snarare benägen att luta mig mot Gid-
dens som pekar på individens reflexiva strävan att uppnå en sammanhållen 
livsberättelse (1991:13). Till skillnad från exemepelvis Bourdieu (1977), vars 
habitus skapar koherens mellan praktikerna mer eller mindre per automatik, 
handlar koherensen enligt min tolkning av Giddens snarare om en strävan hos 
individen och därmed snarare om en ambition än om ett faktum. 

Individens inverkan på praktiken understryks av de vardagsorienterade 
konsumtionssociologerna Elisabeth Shove och Mike Pantzar som pekar på att 
praktikerna erbjuder en struktur men också avkräver ett genomförande av 
sina ”bärare”. Strukturen (practice-as-entity) är densamma, men genomför-
andena (practice-as-performance) kan variera från ”bärare” till ”bärare” och 
behöver på intet sätt vara identiska på grund av de lokala och situationella 
omständigheter som råder då de olika elementen de fakto sätts samman (Sho-
ve och Pantzar 2007:166). Practice-as-entity hänvisar alltså till praktikens 
struktur, eller dess mer eller mindre stabila förståelser, regler och teleoaf-
fektiva strukturer medan practice-as-performance hänvisar till det situerade, 
löpande utförandet av praktiken. Uppdelningen hjälper oss att förstå hur det 
kan komma sig att samma praktik kan skilja sig åt bland utövarna och hur 
praktikerna förändras eftersom genomförandet sällan helt överensstämmer 
med den mer stabila strukturen (Shove och Pantzar 2007:154). För som Warde 
understryker, praktikerna utförs under olika omständigheter och bärare varie-
rar i sin förståelse, sina färdigheter och sina engagemang och lär sig på olika 
sätt (2005:139). Samtidigt är individens internalisering av praktiken beroende 
av hur andra uppfattat den och förståelsen på så sätt alltid integrerad med och 
beroende av andras sätt att förstå den (Shove och Pantzar 2007). Trots att bä-
rarnas egna förståelser många gånger skiljer sig åt förutsätter dessa förståel-
ser, enligt Schatzki (2003:184), den förståelse som ingår i praktikens struktur 
(the practice as entity) och av vilken de är versioner. Ett sätt att samordna eller 
reglera förståelsen för och engagemanget i praktiken kan vara med hjälp av 
olika sociala institutioner som oberoende av tidrummet har inflytande över 
hur en praktik genomförs. De sociala institutionerna hjälper ”bärarna” att för-
stå hur deras personliga ”karriärer” inom praktiken utvecklas över tid (Warde 
2005:145). 

Praktiken genererar såväl interna som externa belöningar. En praktiks 
interna belöningar handlar om vad själva utförandet i sig kan ge. Belöningen 
kan delvis sägas vara en funktion av praktikens komplexitet och psykologisk 
forskning visar att det optimala läget varken uppnås när praktiken är för svår 
eller för enkel utan när kompetens och utmaning är i balans (Cziksentmihalyi 
1992 i Warde 2005:143). Den externa belöningen kan sägas vara beroende 
av praktikens inflytande och prestige; något som i sin tur är avhängigt de re-
surser, i form av kapaciteter att påverka och förändra sociala skeenden, som 
den har tillgång till och kan alstra (Giddens 1984:15). Ju mer framgångsrikt 
praktiken utförs desto högre status erhåller man inom praktikgemenskapen 
och ju mer prestigefull praktiken är i samhället desto högre prestige röner 
man i samhället i stort. Överhuvudtaget är det viktigt att påpeka att praktiken 
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genomförs och lever vidare i ett sammanhang av andra praktiker som den på-
verkar, påverkas av och i vissa fall konkurrerar med. Den lever också vidare i 
ett sociohistoriskt sammanhang, vars utveckling i vissa fall stödjer den och i 
andra fall aktivt motarbetar den (Shove och Pantzar 2007:164-165). 

Sammanfattningsvis har jag alltså låtit mig inspireras av praktikteore-
tikernas förmåga att fånga den rutiniserade vardagen via praktiken som det 
sociala livets grundläggande beståndsdel i vilken mening etableras och ge-
nom vilken individen blir till. I enlighet med Schatzki (1996) och som en 
vidareutveckling och konkretisering av Giddens (1984) praktiksyn, ser jag 
vidare praktiken som en sammanhållen enhet av tidsmässigt och platsmäs-
sigt splittrade göranden och uttalanden som länkas samman via förståelser, 
explicita regler, teleoaffektiva strukturer och materialitet. Den kräver sina bä-
rare och sitt genomförande för att existera och kan samtidigt bara förändras 
genom dem. Dessutom befinner sig praktiken i en komplex härva av andra 
praktiker och det är hela denna härva och dess inbördes organisering som jag 
menar utgör den kontext som ger mening till enskilda aktiviteter eller spridda 
praktiker, som exempelvis olika typer av konsumtion. Mer om detta nedan.

Praktiken som konsumtionens kontext
Det är med hjälp av konsumtionssociologen Wardes inflytelserika artikel från 
2005 som jag börjar närma mig konsumtionens kontext. Begreppet kontext 
definierades redan i inledningen som det sammanhang som omger någon-
ting och som medverkar till dess existens genom att på olika sätt (bidra till 
att) definiera, forma, möjliggöra, begränsa och värdera detta något (Schatzki 
2002:59-62). Det Warde ser som konsumtionens kontext är praktiken vars 
genomförande konsumtionen är en del av och hans huvudtes är att det är 
praktikerna som ger konsumtionen mening. Warde menar att i princip alla 
praktiker medför någon form av konsumtion, men att konsumtionen egent-
ligen inte kan ses som en praktik i sig (2005:137), utan snarare som enstaka 
aktiviteter eller spridda praktiker utan något eget mål eller syfte (2005:150). 
Möjligen skulle den typ av shopping där själva konsumtionen är ett mål i sig 
och inte ett mål för att uppnå något annat, kunna ses som en integrerad prak-
tik med inneboende förståelser, regler, teleoaffektiva strukturer och materia-
litet (2005:150). Men den största delen av vår konsumtion är, enligt Warde, 
snarare en del av andra praktiker med en egen logik. Och då handlar det alltså 
inte om den rationelle beslutsfattarens logik utan, som tidigare nämnts, om en 
kollektiv förkroppsligad logik bestående av vardagens ackumulerade erfaren-
het som konsumtionens kontext kan sägas utgöras av (jämför Sterne 2003:375 
i Strengers 2009:41). 

Med andra ord menar Warde (2005) att det är praktikerna som organise-
rar handlingsmönstret och att det är praktiken i sig snarare än individen som 
ger upphov till de upplevda behoven. De mönster av skillnader och likheter 
som framträder i konsumtionen i form av anskaffning, användning och sym-
boliskt meningsskapande inom och mellan olika grupper när en praktik skär-
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skådas kan ses som en följd av hur praktiken är organiserad, snarare än som 
en följd av ett personligt val. Tillfredställelsen uppnås bara i praktiken och 
i den mån det anskaffade kan förbättra praktikens genomförande. Och den 
tillfredställelse produkterna ger individen är beroende av i hur hög grad dessa 
produkter hjälper henne i praktikens genomförande. Det är, enligt Warde, just 
engagemanget i olika praktiker, snarare än personlig smak och personliga val 
som förklarar hur konsumtionen ser ut och det är i sin tur bara genom prak-
tikerna som tillfredställelse kan uppnås (2005:137;141). Resonemanget låter 
på många sätt skrämmande i det att individen mer eller mindre suddas ut 
eller framstår som ett viljelöst offer och jag vill därför återigen understryka 
praktikernas dualitet och betona att individen alltid har ett val i genomföran-
det (Giddens 1984); samtidigt som hon genom sina handlingar bidrar till att 
återskapa strukturer innehåller också varje ögonblick av social reproduktion 
en möjlighet till förändring. 

Ett fokus på praktiker betonar således konsumtionens rutinmässiga och 
kollektiva natur, samtidigt som den också tar hänsyn till dess dynamik och 
interna differentiering. Detta genom att beakta praktikernas historiska ut-
veckling och hur genomförandet varierar mellan olika människor och olika 
situationer. Varje genomförande av en praktik är i sig unikt och helt beroende 
av humör och situation, men kan sägas utgöra en del av praktiken så länge 
det håller sig inom ramen för praktikens koordinerade struktur. Avsteg från 
strukturen är dock alltid möjliga och öppnar i sin tur upp för förändring. 
Praktiken är den primära källan till kunskap och bedömning och därmed 
också till vad som behöver anskaffas i anslutning därtill, det vill säga till 
vad som de facto behöver konsumeras. Konsumtion sker med andra ord alltså 
inom praktiken och för praktikens skull; den kräver att vissa produkter och/
eller tjänster konsumeras så att den ska kunna genomföras på ett tillfred-
ställande sätt (Warde 2005:146). Analytiskt fokus skiftar då från individens 
behov till de kollektiva praktiker individen deltar i, från personliga utryck till 
social kompetens och deltagande där individen varken ses som helt fri eller 
som ett offer för strukturer utan som någon som alltid har möjlighet att göra 
annorlunda och detta genom att bjuda på motstånd och därmed odisciplinerat 
deltagande. Som tidigare nämnts kan Wardes artikel ses som en vidareutveck-
ling och sammanfattning av det vardagsupprop som påbörjades redan i början 
av 1990-talet, men som konkretiserades med antologin Ordinary consump-
tion 2001 med sitt fokus på det rutiniserade och kollektiva, och där Schatzkis 
praktikperspektiv visade sig vara en framkomlig väg. Men det finns dock 
några punkter i Wardes och hans kollegors ansats som jag anser behöver vi-
dareutvecklas. 

Vardagsuppropet - några invändningar och vidareutvecklingar
Som tidigare nämnts menar Warde att konsumtionens symbolvärde inte får 
överdrivas och pekar på att konsumtionsforskningens intresse för symbolvär-
dets kommunikativa aspekter sedan Baudrillards genombrott skett på bekost-
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nad av användningsvärdet (Warde 2005:147). Med stöd av sociologen Colin 
Campbell (1995 och 1998 i Warde 2005:147) framhåller Warde att forskning-
en inte bör falla för frestelsen att enbart se konsumtionen som ett sätt att 
kommunicera mening med hjälp av olika konsumtionssymboler, eftersom den 
därvidlag många gånger har begränsade möjligheter. Konsumtionen är, enligt 
Warde, kanske främst en del av vardagen och av de praktiker som formar 
vardagen. Den handlar därmed, till stor del, om att fullfölja alla dessa olika 
vardagspraktiker som har syften i sig och som inte nödvändigtvis handlar 
om att kommunicera. Warde menar att konsumtionen i detta sammanhang 
snarare handlar om användningsvärden i det att den används för att uppfylla 
vardagspraktiken övergripande mål. 

Som framgått redan tidigare skiljer sig här mitt och Wardes synsätt åt ef-
tersom jag vill hävda att användningsvärde och symbolvärde inte går att sepa-
rera; detta eftersom en viss typ av användning alltid är kopplat till en viss typ 
av mening som genom användningen reproduceras (jämför Slater 1997:148). 
Det blir än mer tydligt, menar jag, i praktikperspektivet där vi just kan se 
hur rutiniserade och återkommande vardagshandlingar skapar strukturer av 
mening vare sig vi vill det eller inte (jämför Giddens 1984). Och vidare har 
alla praktiker per definition mening för dess utförare i form av teleoaffektiva 
strukturer (jämför Schatzki 2001b); människor fostras in i praktiker och blir 
till av dem och praktikernas eventuellt fortsatta existens pekar på att de har 
någon form av mening för dem som utför den. Meningen kommuniceras via 
praktikernas genomförande och kan urskiljas av dem som förstår praktiken. 
Men trots sitt behov av att separera användning och symbolik är dock Warde 
mån om att inkludera dem båda i sitt praktikperspektiv. Liksom Warde vill 
jag inkludera dem båda men ser dem dock som tätt sammankopplade; detta 
genom att konsumtionen ser till att den meningsfulla praktiken kan genom-
föras och att den som sådan både kan anses ha användningsvärde och sym-
bolvärde. Dessutom kan konsumtionens användningsvärde i praktiken många 
gånger vara just symboliskt.

Förutom vissa invändningar mot Wardes värdesyn invände jag också i 
inledningen mot att Warde och hans kollegor oftast studerar en praktik i ta-
get, snarare än de olika praktiker som kan vara verksamma i en och samma 
konsumtionssituation och vilka olika och kanske också konkurrerande am-
bitioner konsumtionen försöker uppnå. Visserligen har studier av enstaka 
praktiker varit viktiga som ett sätt att introducera en praktiksyn i konsum-
tionsforskningen, men de speglar knappast den vardag konsumenterna har 
att hantera. Snarare än att studera behändigt avgränsade praktiker och utifrån 
dessa förstå konsumtionens roll, kliver man som konsumtionsforskare oftast 
in i konsumtionssituationer med en mängd sammanflätande praktiker och 
försöker utifrån denna härva att reda ut vad som pågår. Detta är också något 
som uppmärksammas i bland andra Kirsten Gram-Hanssen (2011) praktikstu-
die av energikonsumtionen bland privathushåll samt Tom Hargreaves (2011) 
praktikstudie av miljöpraktikerna på en arbetsplats. Båda efterlyser de fler 
studier av hur den härva sammanflätade praktiker som är verksam i konsum-
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tionstillfället de facto ser ut och inverkar på konsumtionen (Gram-Hanssen 
2011:76; Hargreaves 2011:95). Som tidigare konstaterades är majoriteten av 
vardagens praktiker sammankopplade med varandra i en härva av integre-
rade och spridda praktiker vars inbördes organisering är viktig att utröna för 
att förstå den konsumtion som är involverad. Inte minst finns orsaker att tro 
att det finns olika typer av praktiker och att det också finns vissa praktiker 
som sätter en tydligare prägel på praktikhärvan än andra. Exempelvis tar den 
praktikinspirerade sociologen Ann Swidler (2001) upp att det för det första 
tycks finnas vissa ” förankrande praktiker” som spelar en viktigare roll i re-
producerandet av den sociala ordningen än andra; och att det för det andra 
tycks finnas situationer som är särskilt viktiga när det gäller att förankra 
praktiker och reproducera samhällsordningar, men efterlyser fler empiriska 
analyser som kan belysa detta. Hon baserar bland annat sitt resonemang på en 
artikel skriven av sociologen William H. Sewell Jr (1992) som vidareutvecklar 
Giddens strukturbegrepp och som bland annat lyfter fram att det tycks finns 
olika typer av strukturer (skapade av praktiker) som behöver belysas empi-
riskt. Trots att Warde bara exemplifierar med en enstaka praktik som bilkör-
ning i sin artikel är han medveten om behovet av att förstå hur olika praktiker 
relaterar till varandra. Som nämndes i inledningen pekar Warde i slutet av sin 
artikel på en rad frågor som han anser bör studeras empiriskt och utvecklas 
teoretiskt. Det handlar exempelvis om praktikernas hierarkisering, om vilka 
praktiker som tycks allmänt förekommande eller förhärskande, vilka olika 
praktikregister som tycks vara tillgängliga för olika typer människor och hur 
de typiska praktikkombinationerna kan se ut (Warde, 2005:147-149). Frågorna 
kommer alla i någon mån att beröras i avhandlingen eftersom jag, återigen, 
menar att det är just denna komplexa härva av praktiker och dess inbördes or-
ganisering som ger konsumtionen mening och som därför måste lyftas fram 
i konsumtionsanalyser.

CCT, kontexten och praktikbegreppet
Innan jag går in på CCTs relation till praktikbegreppet vill jag först lyfta 
några av de diskussioner som förts om kontexten inom CCT och förtydliga 
min ståndpunkt. Jag tog tidigare upp att kontextens betydelse på intet sätt är 
ny inom CCT, utan snarare en viktig del av fältets ursprung (se exempelvis 
Arnould och Thompson 2005; Arnould et al. 2006; Askegaard och Trolle Lin-
net 2010). Exempelvis sökte deltagarna i den för CCT så inflytelserika ”the 
Consumer Behavior Odyssey” (Belk et al. 1991) efter konsumentupplevelser 
i ”verkliga” miljöer ute på fältet till skillnad från den mer laboratorieorien-
terade konsumtionsforskning som då dominerade (Arnould och Thompson 
2005). Samtidigt pekar Arnould et al. på att fältet trots detta ännu inte ägnat 
tillräcklig kraft på att diskutera exakt hur kontexten får betydelse rent teore-
tiskt (2006:106) och gör därför själva ett försök. I sin artikel lyfter de bland 
annat fram olika aspekter utifrån vilka kontexten kan diskuteras; dels det 
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jag skulle vilja kalla den empiriska kontexten som fokuserar på vad och/eller 
vilka som studeras; dels den teoretiska kontexten som avser hur ett fenomen 
studeras och det är just den senare typen av kontext som jag avser här. Den 
teoretiska kontexten handlar om hur nya teoretiska insikter kan erhållas om 
redan kända konsumtionssituationer genom att studera dem utifrån nya teo-
retiska ramverk, i mitt fall ett praktikperspektiv. Den empiriska kontexten, 
som jag framöver väljer att kalla det empiriska sammanhanget för att undvika 
missförstånd, avser själva konsumtionssituationen, i mitt fall vardagsmidda-
gen bland ensamstående mödrar. Den är i sin tur vald för att framhäva de 
teoretiska insikterna (Arnould et al. 2006:113) och behandlas först i kapitel 3.  
Konsumtionsforskarna Soren Askegaard och Jeppe Trolle Linnet lyfter i sin 
diskussion om kontexten fram den stora mängd studier inom CCT som äg-
nats åt att studera den ”autonoma konsumentens individuella identitetspro-
jekt” och menar att detta lett till alltför stort fokus på ”individens verklighet” 
såsom individen förstår den, på bekostnad av de strukturer och processer 
som omger och påverkar individens konsumtion (2010:115-116). Med andra 
ord skulle man kunna säga att ett alltför stort fokus ägnats åt den empiriska 
kontexten på bekostnad av den teoretiska. Också Askegaard och Trolle Linnet 
vänder sig till praktikperspektivets förmåga att fånga kontexten, men fastnar 
i begreppet konsumtionspraktiker. Och här kommer vi direkt in på CCTs cen-
trala problem med sin nuvarande användning av praktikbegreppet, nämligen 
att konsumtionspraktiker gör att man blir fångad i konsumtionen som internt 
symboliskt referenssystem, utan att kunna ta hänsyn till att konsumtionen 
också medverkar till att uppnå ambitioner bortom detta. Hur detta kan ta sig 
uttryck kommer jag att diskutera och problematisera i det som följer.

Inom CCT dominerar diskursperspektivet. Här ses praktiker som en 
konsekvens av diskurser och här är det diskurserna, snarare än praktikerna, 
som strukturerar det sociala livet (se exempelvis Thompson och Hirschman 
1995; Thompson och Haytko 1997; Thompson och Coskuner-Balli 2007). 
Praktikbegreppet dyker dock upp i såväl diskursorienterad som annan forsk-
ning, men trots detta saknas det många gånger tydliga definitioner på vad 
som egentligen avses. Som nämndes i inledningen tycks det på det hela taget 
inte finnas någon enhetlig syn på ”praktiker” inom CCT, utan definitionerna 
varierar och används många gånger rätt och slätt för att beskriva det som 
”görs” i kontrast till det som ”sägs”. Snarare används praktikbegreppet ad-
hocmässigt och beskrivande, än ges en grundlig och målmedvetet teoretisk 
anknytning. I den inom familjeforskningen viktiga artikeln ”Family identity: 
A framework of identity interplay in consumption practices” (Epp och Price 
2008), där praktikbegreppet är centralt, saknas exempelvis definitioner helt. 
Av sammanhanget uttolkar jag dock att praktikerna beskriver det som görs 
till skillnad mot det som sägs. Vidare likställs konsumtionsaktiviteter med 
konsumtionspraktiker. Men enligt praktikperspektivet är en aktivitet dock 
bara en del av en praktik som innehåller sammanlänkade sätt att inte bara 
göra saker utan också att förstå och känna för dem och detta missar därför 
artikeln. Det framgår inte heller hur artikeln skiljer mellan olika praktiker och 
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bland annat tycks identitetspraktiker och konsumtionspraktiker gå in i var-
andra och likställas. Enligt praktikperspektivet är det dock viktigt att skilja 
mellan olika praktiker och tydligt beskriva hur de relaterar till varandra, inte 
minst eftersom de definitionsmässigt representerar olika logiker. Ett annat ex-
empel där praktikbegreppet är centralt, men där tydliga definitioner ändå sak-
nas, är Kozinets inflytelserika artikel om ”the burning man” (2002). I likhet 
med Epp och Price ovan, tycks Kozinets likställa praktikerna med görande. 

Det finns dock studier inom CCT-fältet som ligger närmare min tidigare 
diskussion om praktikbegreppet, som snarare än diskursen ser praktiken som 
det sociala livets grundkomponent och som liksom jag ser praktiken som ett 
rutiniserat handlingsmönster bestående av sammanlänkade sätt att förstå, 
säga och göra saker (se exempelvis Allen 2002; Henry 2005; Holt 1995; Holt 
1997; Holt 1998; Kates 2002; Sandikci och Ger 2010; Üstuner och Holt 2010). 
Banerförare för detta sistnämnda synsätt inom CCT är konsumtionsforskaren 
Douglas Holt som inledde 1995 med ”How consumers consume: A typolo-
logy of consumption practices”, där han beskriver basebollåskådandet som 
konsumtionspraktik. Holt, vars praktiksyn inspirerats av Bourdieu snarare än 
Giddens, framhåller i artikeln att tidigare konsumtionsforskning felaktigt fo-
kuserat på hur konsumtionsobjektet styr konsumtionen. Istället pekar han på 
att objekten kan konsumeras på en rad olika sätt och att konsumtionen snarare 
är beroende av situation och sociokulturell kontext än av konsumtionsobjektet 
som sådant. Han fortsatte på samma spår med artiklarna “Poststructuralist 
lifestyle analysis: Conceptualizing the social patterning of consumption in 
postmodernity” (1997) samt “Does cultural capital structure American con-
sumption” (1998). Enligt Holt består av konsumtionsmönster av praktiker som 
inte bara inkluderar inte bara vad konsumenten gör, utan hur hon förstår, ut-
värderar, uppskattar och använder konsumtionsobjektet i olika sammanhang 
(1997:334). 

Holt och många av dem han inspirerat använder begreppet konsum-
tionspraktiker som det som styr konsumtionsmönstren (se exempelvis Henry 
2005; Holt 1995; Holt 1997; Holt 1998; Kates 2002; Sandikci och Ger 2010; 
Üstuner och Holt 2010). I en för praktikperspektivet inflytelserik artikel från 
1997 utforskar Holt en praktikmodell med syfte att kartlägga konsumtionens 
sociala strukturering enligt kategorier som bland annat klass, kön och etni-
citet; en strukturering som han menar fortfarande är ytterst giltig men som 
blivit alltmer subtil och som därför måste lyftas fram på nya sätt. Detta gör 
han med begreppet kulturella tolkningsramar (cultural framworks of taste) 
eller livstilar. Likheter i konsumtionspraktiken indikerar, enligt Holt, att kon-
sumenterna använder sig av likartade kulturella tolkningsramar, men behöver 
däremot inte innebära att samma typ av konsumtionsobjekt är involverade. 
Vidare behöver inte engagemang i samma typ av konsumtionsobjekt inne-
bära likartade kulturella tolkningsramar och därmed likheter i konsumtions-
praktikerna (1997:333-334). Konsumtionspraktiken handlar alltså inte om vad 
man konsumerar utan snarare om hur man konsumerar och kan reproduce-
ras genom en mängd olika i konsumtionsaktiviteter (Holt 1997; 1998). Att 
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konsumtionspraktiker skiljer sig sinsemellan beror därför helt enkelt på att 
de organiseras enligt olika kulturella tolkningsramar eller livstilar som i sin 
tur får sin mening bara i relation till varandra. Detta i form av symboliska 
gränsdragningar med hjälp av vilka inkludering och exkludering markeras. 
En livsstil får sålunda mening först när den jämförs med betydelsefulla alter-
nativ (1997:335). 

Holts definition av de kulturella ramverken ovan är inspirerad av Bour-
dieus resonemang kring smak (1984 i Holt 1997:330) som snarare beskriver 
en generell attityd till livet i stort än hur konsumtionen hänger samman med 
specifika praktiker. De kulturella ramverkens mer generella prägel saknar 
därför praktikbegreppets tydlighet och mer detaljerade terminologi. Detta är 
också något som Warde tar upp genom att peka på att Bourdieu i Distinction 
(1984 i Warde 2005:136) inte använder sig av samma stringenta praktikreso-
nemang som i An outline of a theory of practice (1977) utan där istället kopp-
lar agerandet till ett generellt habitus eller kulturellt ramverk och en generell 
konsumtionspraktik (Warde 2005:136). Med andra ord beskriver begreppet 
konsumtionspraktik egentligen bara en generell attityd till konsumtion (eller 
smak på konsumtion) i största allmänhet inom en viss livsstilsgruppering, 
men säger ingenting om den specifika konsumtionens kontext och hur den 
hänger samman med olika ambitioner bortom konsumtionen i sig. Begreppet 
leder således till att konsumtionen mer eller mindre behandlas som autotelisk, 
det vill säga med sin egen inneboende logik och som ett mål i sig självt, och 
att de aktiviteter som handlar om konsumtion klumpas ihop till en och samma 
praktik oavsett sammanhang. Det enda som driver konsumtionspraktikerna 
är att dra symboliska gränser genom att markera inkludering respektive ex-
kludering. I förlängningen ter sig det hela lite stumt. Inte för att jag bestri-
der Holt i det att konsumtionens sociala strukturering fortfarande är ytterst 
relevant och att den många gånger handlar om att exkludera och inkludera. 
Men frågan är om exkludering och inkludering räcker? Hur kommer vi åt 
konsumtionens vidare kontext och målen bortom tillhörighetsmarkeringen? 
Inte heller när Holt i sin artikel om basebollåskådandet (1995) delar upp kon-
sumtionspraktikerna i å ena sidan de autoteliska, där konsumtionens sker för 
sin egen skull, å andra sidan de instrumentella, där konsumenten använder 
sig av konsumtionen för att påverka sin identitet eller status, lyfter han sig till 
kontexter bortom konsumtionen i sig. Men det behövs. För, som inledningen 
visade, är konsumtionen sällan ett mål i sig självt, utan äger som regel rum 
inom en betydligt vidare cirkel av angelägenheter med skilda bevekelsegrun-
der till varför den behövs. Begreppet konsumtionspraktiker klarar helt enkelt 
inte av att kontextualisera konsumtionen, eftersom det per definition bara in-
tresserar sig för konsumtionen i sig. CCT-fältets tendens att använda sig av 
begreppet konsumtionspraktiker gör helt enkelt konsumtionen allenarådande 
och lämnar inte något kvar att kontextualisera. Men människor ägnar sig inte 
primärt åt att konsumera, utan åt att leva sina liv (Fournier 1998).

Sandikci och Gers (2010) artikel om slöjbärandets utveckling i Turkiet 
är ett exempel på hur begreppet konsumtionspraktik kan försvåra förståel-
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sen av kontexten. Författarna klumpar ihop slöjbärandet till en och samma 
konsumtionspraktik och missar därmed de praktikteoretiska kontextualise-
ringsverktyg som helt klart hade kunnat förtydliga och fördjupa deras reso-
nemang kring hur mode, politik och religion bidragit till slöjbärandets po-
puläritet bland turkiska medelklasskvinnor. Jag ser samma problem i Allens 
(2002) artikel om de spontana konsumtionsvalens social inbäddade karaktär 
och koppling till habitus. Modellen som bland annat inspirerats av Holt (1997) 
visar hur arbetarklassens spontana val av vidareutbildning baseras på det ha-
bitus de fostrats in i; val som i sin tur omintetgör deras sociala rörlighet. Det 
hela kontrasteras med en grupp medelklassungdomar som gör andra val. De 
spontana valen ser Allen som baserade på ett komplex av ”praktisk erfaren-
het” som i sin tur formats av sociohistoriska villkor. Allen använder sig inte 
av begreppet konsumtionspraktiker, men här undrar jag istället vilken eller 
vilka praktiker han egentligen hänvisar till när han talar om sina informanters 
”praktiska erfarenhet”? Risken är att vi alltför snabbt klumpar ihop männis-
kors erfarenheter utan att utforska vilka praktiker dessa erfarenheter egent-
ligen kan hänföras till och hur deras olika praktiker egentligen organiseras. 
Henry (2005) tar däremot hänsyn till erfarenheten av den specifika praktiken 
när han studerar skillnader i konsumtion av finansiella tjänster mellan olika 
sociala grupperingar. Här visar han tydligt hur tjänstemännens tidigare erfa-
renheter av och utvecklade färdigheter i finansiella praktiker leder till en helt 
annan konsumtion än arbetarklassens som däremot saknar såväl erfarenheter 
som färdigheter. 

Kates (2005) diskuterar i sin tur gaykulturens omväxlande och föränder-
liga konsumtionspraktiker som han menar kan definieras av just behovet av 
symboliska markeringar gentemot en hegemonisk majoritetskultur. Kanske 
hade en konceptualisering av konsumtionen likt den Jensen Schau, Muniz 
och Arnould (2009) gör i sin diskussion om olika subkulturer kunnat leda 
till en djupare analys av hur gaykulturens härva av olika praktiker skiljer sig 
från majoritetskulturens, hur dessa praktiker är organiserade och vilken roll 
konsumtionen spelar i dessa praktiker. Problemet med begreppet konsum-
tionspraktiker är sålunda att det å ena sidan klumpar ihop hela den härva av 
praktiker som kan ingå i en konsumtionssituation till en och samma praktik 
och att begreppet å andra sidan inte tillåter oss att se vad konsumtionen har 
för ambitioner utöver symboliska markeringar. Inom CCT är det egentligen 
bara Jensen Schau, et al. (2009) som, inspirerade av Warde (2005), tydligt 
pekar på att man snarare än konsumtionspraktiker bör separera mellan å ena 
sidan praktiker och å andra sidan den konsumtion dessa praktiker ger upphov 
till. Detta eftersom konsumtionen som regel är en del av en eller flera prakti-
ker och ett sätt att vidmakthålla och fullfölja dessa. Konsekvensen blir att det 
är praktiken som avgör vad som konsumeras (Jensen Schau et al. 2009:39), 
och konsumtionen kan alltså sägas vara ett medel för att uppfylla praktikens 
mål. Vidare talar praktiken inte bara om vad som ska konsumeras, utan också 
om hur och kan på så sätt också fånga in det Holt (1997) diskuterar med hjälp 
av sina kulturella ramverk. Det är denna vidareutveckling av CCTs praktik-
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perspektiv som löser upp CCTs bakbundenhet och som utgör utgångspunkten 
i min praktikansats. På det hela taget bidrar praktikhärvan till förståelsen för 
främst ett av CCTs fyra huvudsakliga forskningsområden; det som handlar 
om de sociohistoriska mönster som systematiskt påverkar det vi konsumerar 
och som därigenom kan beskriva vad konsumtionssamhället är, hur det är 
uppbyggt och hur det uppehålls. Resonemanget sammanfattas nedan.

En sammanfattning
För att rekapitulera syftar avhandlingen till att vidareutveckla CCTs praktik-
perspektiv och då mer specifikt dess operationalisering av konsumtionskon-
texten. Avhandlingens praktikansats utgår från CCTs syn på konsumtionen 
som meningsskapande aktivitet, men använder sig av olika praktikteorier för 
att komma åt vardagskonsumtionens mer för-givet-tagna och rutiniserade as-
pekter. Utan att följas strikt är det Schatzkis praktiksyn och Wardes syn på 
kopplingen mellan konsumtion och praktiker som fungerar som de grundläg-
gande tankefigurer enligt vilka världen förstås. Inte minst operationaliserar 
avhandlingens praktikansats kontexten och har därmed har en ännu outnytt-
jad potential inom CCT. Warde (2005) och Schatzki (se exempelvis 1996; 
2002) hjälper mig att studera konsumtionen närmare genom att se den som 
del av en eller flera praktiker bestående av komplexa mönster av integrerade 
aktiviteter, var och en med sin inneboende logik av förståelser, explicita reg-
ler, teleoaffektiva strukturer och materialitet; hur dessa praktiker samordnas 
i olika kollektiv och eventuellt även via institutioner; hur de rangordnas och 
konkurrerar med andra praktiker; men också hur de inspireras och påverkas 
av desamma och inte minst hur de organiserar samhället. 

CCTs huvudsakliga praktikperspektiv fokuserar på begreppet konsum-
tionspraktiker; ett begrepp som inte klarar av att kontextualisera konsum-
tionen. Dels klumpar det ihop hela den härva av praktiker som kan ingå i en 
konsumtionssituation till en och samma praktik. Dels låser begreppet in kon-
sumtionen i ett internt symboliskt referenssystem och tillåter oss inte att se 
vad den har för ambitioner utöver symboliska gränsmarkeringar. Genom att 
istället se konsumtionen som del i de allra flesta praktiker pekar Warde (2005) 
på att det är praktiken snarare än konsumtionen i sig som är den primära källan 
till kunskap och bedömning och därmed också till vad som behöver anskaf-
fas, användas och kommuniceras för att dess syften ska uppfyllas. Konsum-
tionen sker alltså inom praktiken och för praktikens skull och en förståelse 
för konsumtionen kräver därför en förståelse för praktiken. Vi kan med andra 
ord inte studera konsumtionen som en isolerad företeelse, utan måste förstå 
hur och i vilken grad den är kopplad till att uppfylla en viss praktik. Warde ser 
konsumtionen som spridda praktiker och/eller enstaka aktiviteter, utan egna 
ambitioner och mål, som får sin mening via den integrerade praktik den utgör 
en del av. Till skillnad från Warde och hans kollegor gör jag dock inte någon 
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närstudie av just materialiteten. Istället inriktar jag mig på att få en bild av de 
engagemang, det vill säga de teleoaffektiva strukturer, som enligt min läsning 
av Warde (2005) och Schatzki (1996) är den kärna som driver praktikerna och 
ger konsumtionen mening. Trots denna inriktning tar jag också tar hänsyn till 
praktikernas övriga element i form av förståelser, explicita regler och mate-
rialitet samt hur alla dessa element samspelar med den teleoaffektiva struk-
turen. Detta eftersom praktikens alla delar utgör en sammanlänkad enhet där 
ingen del kan uteslutas, utan där de samspelar och först tillsammans bildar 
den logik praktiken utgörs av. På det hela taget hjälper oss Warde härigenom 
att kontextualisera konsumtionen på ett tydligare sätt än vad som brukar gö-
ras inom CCT och att med sina Schatzki-inspirerade praktikverktyg förstå 
den dynamik som via praktiken definierar, formar, möjliggör, begränsar och 
värderar konsumtionen. Men samtidigt vill jag återigen understryka att jag 
till skillnad från Warde lägger lika stor vikt vid praktikernas användning som 
deras symbolik och kommunikativa aspekter samt att jag vill förstå inte bara 
en praktik utan hela den komplexa härva av praktiker och dess inbördes orga-
nisering som ger konsumtionen mening. Att det i allra högsta grad är relevant 
att belysa denna praktikhärva empiriskt kan på olika sätt härledas ur bland 
andra Gram-Hanssens (2011), Hargreaves (2011), Sewells (1992), Swidlers 
(2001) och Wardes (2005) resonemang. Dessutom bidrar praktikhärvan till 
ett av CCTs fyra forskningsben genom att beskriva vad konsumtionssamhäl-
let är, hur det är uppbyggt och hur det uppehålls.

Jag studerar alltså en konsumtionssituation, det vill säga en situation som 
innehåller en eller flera konsumtionsaktiviteter, och försöker där utröna vilka 
konsumtionsaktiviteter och/eller spridda konsumtionspraktiker som utförs 
och vilka integrerade praktiker som ger dessa aktiviteter mening. Här gäller 
det samtidigt att vara försiktig eftersom begreppet konsumtion är vittomfat-
tande och, enligt mitt, CCTs och Wardes sätt att se det, inte bara involverar 
själva inköpet utan också användning, omvandling och därmed också konsu-
mentens egen meningsproduktion av den vara eller tjänst som konsumtions-
kulturen på olika sätt tillhandahållit. Det är alltså åtskilligt som kan inklude-
ras i begreppet konsumtion och det finns enligt mitt förmenande en tendens 
inom CCT att inkludera alltmer. Jag menar att konsumtionssituationen gi-
vetvis kan innehålla en rad olika typer av aktiviteter där vissa kan ses som 
konsumtion och andra inte. De aktiviteter som inte utgörs av konsumtion kan 
dock vara del av samma ambitioner som konsumtionen och därmed också 
bidra till förståelsen av vilka praktiker som är verksamma i situationen och 
som därmed ger konsumtionen mening. 

Det praktikperspektiv som den här avhandlingen sammanfattningsvis 
vill introducera och den operationalisering som via detta praktikperspektiv 
görs innebär att se konsumtionen som en eller flera aktiviteter och/eller sprid-
da praktiker, som ingår i och får sin mening i relation till en kontext bestående 
av en integrerad praktik eller, ännu oftare, en härva av flera praktiker vars 
inbördes organisering därför också är av betydelse för meningsskapandet. För 
att via denna operationalisering få en förståelse för konsumtionssituationen 
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frågar jag mig vilka konsumtionsaktiviteter jag kan urskilja; vilka ambitioner 
praktikbärarna tycks ha med dessa konsumtionsaktiviteter; vilka praktiker 
som mot bakgrund av dessa ambitioner tycks vara verksamma; hur de olika 
praktikerna förhåller sig till varandra och, slutligen, vad dessa praktiker där-
med sammanfattningsvis kan säga om konsumtionssituationen. Det jag vill 
förstå är sålunda vilken logik de integrerade praktiker som definierar kon-
sumtionen uttrycker, och vad praktikerna därmed kan berätta om konsum-
tionens roll i materialiserandet eller hanterandet av olika ambitioner. Vidare 
måste jag, för att förstå praktikhärvan, dessutom ha ett grepp om dess histo-
riska och sociokulturella sammanhang. (Warde 2005:139-140). Detta kommer 
jag in på närmare i nästa kapitel där avhandlingens empiriska fokus, vardags-
middagen bland ensamstående mödrar, diskuteras mer i detalj.
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3. 

Vardagsmiddagen bland  
ensamstående mödrar i fokus

I det här kapitlet ger jag en motivering till och närmare beskrivning av av-
handlingens empiriska fokus, vardagsmiddagen bland ensamstående mödrar. 
Jag börjar med en presentation av motiven bakom mitt val av konsumtionssi-
tuation och sätter sedan in den i ett såväl historiskt som nutida sammanhang. 
Som redan påpekats befinner sig konsumtionssituationen i en härva av prak-
tiker som inte är stillastående utan dynamiska och som med tiden utvecklas 
både internt och i relation till de externa villkoren för sin existens. Härvan ut-
görs inte bara av ett ”lokalt nu”, utan befinner sig i ett historiskt och institutio-
nellt sammanhang som såväl kan stödja som aktivt motarbeta dess framtida 
utveckling. Dess form, och då inte minst vad som enligt de olika praktikerna 
i härvan är att betrakta som eftersträvansvärt, är alltid beroende av hur de 
institutionella arrangemangen som omger den ser ut med avseende på tiden, 
rummet och det sociokulturella sammanhanget; exempelvis hushållens orga-
nisation, det ekonomiska systemet och de kulturella traditionerna. Inspire-
rad av senmoderna teoretiker som Giddens, Beck och Beck-Gernsheim, vars 
synsätt väl hakar i min praktikteoretiska ansats och inte minst väl beskriver 
konsumtionssituationens utveckling, gör jag en översiktlig redogörelse för 
senmodernitetens grundläggande drag. Därefter kopplar jag samman den 
senmoderna utvecklingen med aktuell CCT-forskning och andra relaterade 
konsumtionsforskningsfält enligt teman som välfärdsstaten, kärnfamiljen, 
kvinnan, barnet, den ensamstående modern, familjemåltiden och maten. De 
teman jag valt att belysa är teman som tidigare forskning lyft fram just i rela-
tion till vardagsmåltiden och var också de teman som bäst visade sig beskriva 
och förstå den praktikhärva mina informanter hade att hantera. Sammantaget 
är kapitlet tänkt att fungera som underlag för att förstå den samhällsutveck-
ling och de praktiker som visade sig vara involverade i den aktuella konsum-
tionssituationen. 
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Varför just vardagsmiddagen och varför just  
ensamstående mödrar? 
Som tidigare nämnts blir betydelsen av konsumtionskontexten mer uppenbar 
om man speglar dess eventuella komplexitet och vardagsmiddagen belyser 
komplexiteten på ett distinkt sätt via de många olika engagemang som kan 
vara sammanflätade i den. Det kan handla om engagemang som är relaterade 
till familjeenheten, individen och det omgivande samhället, där vardagsmid-
dagen blir den arena där förhållningssättet till alla dessa engagemang expone-
ras. För att förstå vardagsmiddagen och den konsumtion som sker i anslutning 
till den måste man därför förstå hur alla dessa olika ambitioner och engage-
mang hanteras. 

Komplexiteten i form av ett balanserande mellan olika engagemang och 
ambitioner blir än mer uppenbar bland ensamstående mödrar vars begränsade 
resurser avseende såväl tid som pengar ställer konflikten mellan olika engage-
mang på sin spets. Åtskilliga rapporter har visat att de ensamstående mödrarna 
är speciellt utsatta ekonomiskt (se exempelvis Gähler 2001; Salonen 2006; Salo-
nen 2010) och orsaken till detta är deras problem att vara fullvärdiga på arbets-
marknaden och samtidigt klara av föräldraskapets plikter. Deras situation ställer 
helt enkelt konflikten mellan avlönat arbete och oavlönad omsorg på sin spets 
(se exempelvis Bak 2003:129). Vidare framträder praktikkomplexets inbördes 
organisering med extra tydlighet eftersom de ensamstående mödrarna till följd 
av sina knappa resurser sällan kan göra allt samtidigt utan måste prioritera. Här 
lutar jag mig bland annat mot Arnould et al. (2006) som pekar att man med hjälp 
av extremvärden kan illustrera den teoretiska poängen med extra tydlighet. Och 
på Alvesson och Kärreman (2007) som menar att man för att komma upp med 
nya teoretiska insikter bör ta fram empiriska sammanhang där etablerade teorier 
inte håller och därför måste omarbetas. I det här fallet menar jag att det valda 
empiriska sammanhanget tvingar oss att se komplexiteten i konsumtionssitua-
tionen där det också finns engagemang utanför konsumtionen i sig som eftersträ-
vas, engagemang som måste organiseras och prioriteras, men som inte förklaras 
av CCTs nuvarande praktikperspektiv. För att placera undersökningens resultat 
i ett mer likartat sammanhang som medger en mer fördjupad bedömning av 
kontexten i fråga (jämför Sherry 1991 i Thompson 1996:392) har jag vidare valt 
att koncentrera mig på ensamstående mammor i medelklassen med någon form 
av eftergymnasial utbildning. Mitt urval är, som redan påpekats, med andra ord 
inte representativt för gruppen ensamstående mammor, men däremot illustrativt 
för hur måltiden kan se ut för en grupp ensamstående mammor med begränsade 
tidsmässiga och monetära resurser. 

Senmodernitetens grundläggande drag 
Som nämndes i inledningen lyfter en stor del av måltidsforskningen fram 
vardagsmåltiden som ett viktigt instrument för skapandet av familjen och för 
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socialiserandet av dess medlemmar (se exempelvis Arnould och Price 2006; 
Charles och Kerr 1988; DeVault 1991; Gutierrez et al. 2008; Holm 2001; Jans-
son 1993; Lupton 1996; Wallendorf och Arnould 1991) och vi kan därför, 
enligt mitt förmenande, inte förstå vardagsmiddagen utan att också sätta fa-
miljen i fokus. Den moderna familjen har genomgått stora förändringar och 
på sätt och vis kan dess historia, enligt etnologerna Mats Hellspong och Orvar 
Löfgren, beskrivas ”i termer av hur uppgift efter uppgift lyfts ut ur familjen 
och in i välfärdsamhällets institutioner: hur dagis, skola, sjukvård och arbets-
liv tömt familjen på dess ursprungliga funktioner” (1994:277). Men samtidigt 
har familjen också fått nya uppgifter, bland annat av mer emotionell karaktär 
(Frykman och Löfgren 1979:77). Detta är något som senmoderna teoretiker 
som bland andra Anthony Giddens (se exempelvis 1991;1992) samt Ulrich 
Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (se exempelvis 1995 och 2002) har be-
lyst i sina arbeten. Genom att sätta familjens vardagsliv i fokus pekar de på 
hur förändringar i familjemönstren kan relateras till den större sociala om-
vandling som har ägt rum i vad de kallar senmoderniteten. Till skillnad från 
postmoderna teoretiker menar dessa senmodernister att det inte skett ett så 
abrupt skifte av samhälleliga och kulturella förutsättningar att vi västerlän-
ningar lämnat moderniteten bakom oss, utan snarare att vi befinner oss mitt 
i den. Enligt Giddens karaktäriseras moderniteten av ”den kraft med vilken 
den underminerar traditionella vanor och seder samt dess globala påverkan” 
(1991:9). Senmoderniteten har samma karaktäristik som moderniteten, men 
dess dynamik är av betydligt radikalare slag och orsakas, enligt Giddens, 
av tre element som alla är relaterade till varandra; åtskiljandet av tid och 
rum, urbäddningen av sociala institutioner och reflexiviteten. Giddens sen-
moderna teorier har kritiserats för att överdriva individens valfrihet och det 
är också något jag ifrågasätter. Men jag menar samtidigt att hans tankar om 
senmoderniteten har viktiga poänger som kan relateras till och förstås utifrån 
ett praktikteoretiskt perspektiv. 

Åtskiljandet av tid och rum innebär att tiden inte längre är beroende av 
den lokala platsen och möjliggör praktiker tvärs över stora avstånd och glo-
bala system. Det andra elementet, urbäddningen av sociala institutioner, be-
tyder att hela eller delar av praktiker ”lyfts ur” sina lokala sammanhang och 
återaktiveras i andra, helt oberoende av tid och plats. Det kan exempelvis 
gälla en aktivitet som matlagningen som idag till stora delar sköts av män-
niskor helt skilda från den tid och det rum som de personer som på olika sätt 
konsumerar maten befinner sig i. Det som möjliggjort urbäddningen är dels 
symboliska medel, exempelvis pengar, dels de expertsystem som plockar ut 
lokala, vardagliga färdigheter och omorganiserar dem utifrån teknisk kun-
skap. Detta leder till att människor i allt högre grad har begränsad kunskap 
om helheterna i vardagen och därför måste ha en ökad tillit till de olika exper-
terna. Den omvandling familjen genomgått under senmoderniteten är alltså 
ett utmärkt exempel på hur uppgift efter uppgift lyfts bort från vardagslivet 
för att istället tas över av experter som välfärdsstat, industri, konsulter och 
medier med flera. 
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Men tilliten är också parad med tvivel och risk. Det visar inte minst da-
gens heta debatter om vad den industriellt tillverkade maten egentligen inne-
håller. Tvivlet är ett genomgående drag i det moderna kritiska förnuftet och 
risken är något man ständigt försöker att begränsa genom att dra in framtiden 
i nuet med hjälp av det tredje elementet, nämligen reflexiviteten. Till skillnad 
från traditionernas vägledning handlar senmodernitetens inneboende reflexi-
vitet om att göra ständiga revideringar mot bakgrund av ny information eller 
kunskap. För att inhämta denna kunskap präglas den moderna människan, 
enligt Giddens, av ett sökande efter auktoriteter som kan ge henne entydiga 
svar på hur hon ska leva och handla i vissa situationer. Detta sökande är en 
konsekvens av traditionernas försvagande samt av att individualitet och livs-
stilar alltmer frigjorts från sociala bestämningar. Giddens understryker att 
vi som individer inte är det vi är, utan det vi gör oss till. Vi måste därför 
skapa och hålla igång en berättelse om oss själva genom att hitta en livsstil 
bland många olika alternativ och överväga risker filtrerade genom kontakten 
med experter; experter som i sin tur påverkar och påverkas av sin omgivning 
(Giddens 1991:9-31; Johansson 2001:436-477). Giddens lyfter alltså fram den 
senmoderna, reflexiva och handlande människan. Men det finns anledning att 
fråga sig hur långt den valfrihet som Giddens tycks anse präglar senmoderni-
teten sträcker sig och hur väl den hänger ihop med hans struktureringsteori. 
Själv vill jag tona ner valfriheten och istället lyfta fram struktureringsteorins 
dualitet som innebär att samtidigt som människor genom sina handlingar bi-
drar till att skapa och återskapa strukturer, innehåller också varje ögonblick 
av social reproduktion en möjlighet till förändring (Giddens 1984). Jag menar 
att vi kan tala om en dualitet av både val och ickeval som enligt strukture-
ringsteorin präglar vardagen och den livsberättelse människan håller igång 
med hjälp av sina praktiker; praktiker som inbegriper såväl reflexivitet som 
rutiner och såväl val som icke-val. 

Den senmoderna synen på familj och samhälle poängterar den ökade 
individualiseringen som i allt högre grad bryter loss individen från gamla tra-
ditioner, en process som underlättats av att välfärdstatens sociala rättigheter 
alltmer kommit att knytas till individen (Beck och Beck-Gernsheim 2002:1-
29). Friare från gamla traditioner öppnas nya möjligheter till självförverkli-
gande och skapandet en egen livsberättelse (Giddens 1991:13). Men frågan är 
som sagt dock i hur hög grad vi väljer, för återigen måste självförverkligandet 
ske inom ramen för de praktiker man, i viss mån, väljer att vara bärare av och 
som man, i viss mån, kan förändra eller lämna för andra. Valmöjligheterna 
framstår som många, men måste samtidigt ske inom välfärdsamhällets ramar. 
Det handlar om en institutionaliserad individualism, där välfärdstaten bistår 
med en rad individualiserade rättigheter som tillfaller individen, givet att hon 
uppfyller välfärdsstatens krav på utbildning, sysselsättning och skatteinbe-
talningar; en individualism som öppnar många vägar för individen, samtidigt 
som den omgärdas av restriktioner (Beck och Beck-Gernsheim 2002:1-29). 
Kvinnorna är de som i störst utsträckning personifierar denna nya tid och en-
ligt Giddens (1992) har just kvinnors handlingar varit en av senmodernitetens 
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stora förändrande krafter. De har och kommer, enligt de senmoderna teore-
tikerna, fortsatt att dra nytta av traditionernas minskande betydelse, en ökad 
individualisering, utbyggnaden av välfärdsstaten, reproduktionsteknologins 
utveckling, möjligheten till förvärvsarbete, globaliseringen, et cetera. Men 
detta har i sin tur, och då särskilt i Skandinavien, även påverkat mäns famil-
jeorientering och handlande (se exempelvis Johansson och Kuosmanen 2003). 

Sammanfattningsvis utgör dragen i den just beskrivna senmoderniteten 
den fond mot vilken jag nedan kommer att beskriva hur den aktuella konsum-
tionssituationen utvecklats över tiden med hjälp av teman som välfärdsstaten, 
kärnfamiljen, kvinnan, barnet, den ensamstående modern, familjemåltiden 
och maten. Och i samband med detta passar det bra att citera Beck och Beck-
Gernsheim (2002:55):

Det kommer att bli mycket tal om” trivialiteter” i det som följer - men det 
kommer att hävdas att det just är dessa trivialiteter som skapar historien och 
samhället.

Den svenska välfärdsstaten 
Den svenska välfärdstaten riktar sig till alla medborgare som individer och 
målet är att ge en bastrygghet utanför marknadens krav. Bäck-Wiklunds 
historieskrivning visar att den har en lång tradition (2003:28-30). Redan på 
1930-talet lades grunden till många reformer i syfte att skapa statligt ansvar 
för barns och familjers hälsa och välfärd. Moderskapspenning, mödrahjälp 
och legalisering av preventivmedel kom på 30-talet och det allmänna barn-
bidraget kom på 1940-talet för att hålla barnafödandet på en hög nivå. På 
1950-talet växte behovet av kvinnlig arbetskraft och samtidigt kom också de-
batten om kvinnans rätt till både familj och arbete. Politikerna tog idéerna 
till sig och ”den symmetriska familjen”, där ansvaret för familj, ekonomi och 
omsorg om barnen skulle delas lika mellan man och kvinna, blev ett politiskt 
ideal och del av den officiella svenska jämställdhetspolitiken. I samband med 
att allt fler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden på 60-talet började i sin tur 
den kollektiva barnomsorgen att byggas ut. Under 1970-talet försvann mödrar 
och moderskap ur förmånsterminologin och man talade istället om föräldrar. 
På 1970-talet infördes också rätten till betald föräldraledighet för båda föräld-
rarna och lagen om fri abort, samtidigt som sambeskattningen togs bort. 1980 
kom i sin tur lagen om jämställdhet. Enligt Bäck-Wiklund utgör dessa sam-
mantagna åtgärder välfärdsstatens viktigaste instrument för ett jämställt fa-
miljeliv. Huvudlinjen kvarstår och ”den statsbärande ideologin bygger idag på 
ekonomisk och könslig jämlikhet - en politik byggd på arbetslinjen” (2003:31). 

På det hela taget ses Sverige som en ”kvinnovänlig” välfärdsstat som har 
byggt sin nuvarande familjepolitik på antagandet om två förvärvsarbetande 
parter som delar på hushållsarbetet (jämför Lundqvist och Roman 2008). År 
2008 hade ca 80 procent av alla barn en mamma som arbetade och 90 procent 
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en pappa som arbetade (Statistiska centralbyrån 2009b). Här handlar det alltså 
inte om ett ”antingen hem och barn eller förvärvsarbete” utan om ett ”både 
hem och barn och förvärvsarbete” - för båda parter. Men även om Sverige 
internationellt sett kan anses ha en hög grad av jämställdhet kan den också 
ifrågasättas. Statistik visar att båda parter inte delar på allt, utan att kvinnor 
arbetar deltid i betydligt högre grad än män och att kvinnor utför i snitt hela 
två tredjedelar av hushållsarbetet (se exempelvis Boye 2008; Ekström Pipping 
och L’orange Furst 2001). Trycket blir med andra ord extra hårt på kvinnorna 
som förväntas klara både och på egen hand; de står fortfarande som familjens 
sammanhållande kraft genom att ”göra” familjen i samband med alla kon-
sumtions- och produktionsförberedelser, samtidigt som de också förvärvs-
arbetar (jämför Beck och Beck-Gernsheim 2002:56). Konsekvensen blir att 
de hamnar i återkommande moraliska dilemman, eftersom konflikter mellan 
olika områden ofta uppstår (se exempelvis Elvin-Nowak och Thomsson 2001) 
och detta är något som jag återkommer till i avsnittet om kvinnan nedan. 

I linje med Beck och Beck-Gernsheims (2002) påpekande om välfärdssta-
tens inverkan på individen och familjelivet lyfter konsumtionsforskarna Suraj 
Commuri och John W. Gentry (2010) fram behovet av att studera hur olika 
länders välfärdspolitik påverkar frågor som rör familjekonsumtionen. Det 
stora flertalet av de studier som gjorts inom CCT är amerikanska och USAs 
familjepolitik skiljer sig på många sätt från den svenska. I USA är exempelvis 
inte arbetslinjen bland kvinnor lika uttalad som i Sverige, barnuppfostran ses 
som en privatsak och föräldrarna erbjuds varken offentlig föräldrapenning el-
ler barnomsorg (se exempelvis Carlson och Harrison 2010; de Acosta 1997:90). 
Vidare är det goda modersidealet, som kommer att diskuteras längre fram, 
också mer framträdande i USA (jämför Kaplan 1992 i Brembeck 2003:103; 
Epp, Frias-Gutierrez och Price 2009). Commuri och Gentry varnar dock för 
en alltför svartvit beskrivning där USA avfärdas som det dåliga exemplet och 
Sverige lyfts fram som det goda, och efterlyser en nyansering. Bland annat pe-
kar de, förutom den stora andelen deltidsarbetande kvinnor, också på den höga 
andelen kvinnor som arbetar i offentlig sektor samt på den, i jämförelse med 
amerikanska kvinnor, betydligt lägre andelen svenska kvinnor i chefspositio-
ner (2010:317-318). På senare år har den svenska välfärdsstaten i likhet med den 
amerikanska i allt högre grad också kommit att kompletteras med och ersättas 
av marknadsanpassade lösningar vad gäller exempelvis barnomsorg, utbild-
ning, sjukvård och pensionssparande, något som i sin tur ökat kraven på med-
borgarens kompetens och förmåga att kunna hantera ”marknaden” (Ekström 
och Hjort 2010:6). Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå konsumtionen 
mot bakgrund av välfärdsstatens centrala roll i skapandet av den senmoderna 
familjen och individen och då också mot bakgrund av olika staters välfärds-
system. Med tanke på den amerikanska konsumtionsforskningens dominans 
finns det med andra ord viktiga empiriska hål att fylla genom att studera de 
förhållanden som råder i just Sverige; ett av världens, åtminstone officiellt, 
mest jämställda länder. Det är också ett land där kärnfamiljen fortfarande do-
minerar, något jag kommer att diskutera närmare i nästa avsnitt. 
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Kärnfamiljen – ett 1800-talsideal som består?
Sverige var länge ett bondesamhälle. Ännu vid det industriella genombrottet 
runt 1800-talets mitt livnärde sig 80 procent av befolkningen på jordbruks-
näringar och endast en tiondel bodde i städer. Urbaniseringen tog tid och den 
intensiva industrialiseringsperioden inföll till stor del först efter sekelskiftet 
1900 och fram till 1930-talet (Hellspong och Löfgren 1994:7-36). Det tra-
ditionella bondesamhällets familj präglades av en stark integration mellan 
familj och ekonomi. Hela familjen arbetade tillsammans och som en följd 
av detta fanns också en behovsgemenskap och förpliktigande solidaritet mel-
lan familjemedlemmarna. Men enligt sociologen Christine Roman föränd-
rade industrialiseringen och individualiseringen den traditionella familjen i 
grunden (2003:54)3. Den gamla arbetsgemenskapen mellan man och kvinna 
samt föräldrar och barn försvann och ersattes av kärnfamiljen, som istället 
för produktionsenhet i hög grad blev en konsumtionsenhet. I kärnfamiljen 
fanns en tydlig arbetsfördelning i två separata sfärer, där mannen skulle stå 
för försörjningen och kontakterna utåt mot den offentliga ekonomiska sfären 
och där kvinnan skulle stå för omsorgen i den privata känslomässiga sfären 
och vara familjens emotionella ledare (Roman 2003:46). 

Familismen, eller fokuseringen på den lilla familjegruppen som samli-
vets självklara centrum uppkom redan i 1800-talets borgerliga miljöer. Istäl-
let för arbetsgemenskapen betonades här de emotionella bandens betydelse 
för familjesammanhållningen; det var kärleken mellan man och kvinna och 
kärleken mellan generationerna skulle hålla familjen samman; det var där 
intimitet och närhet skulle sökas eller skapas (jämför Frykman och Löfgren 
1979:74-79; Hellspong och Löfgren 1994:272). I takt med välfärdssamhällets 
framväxt blev det möjligt för allt fler kvinnor att stanna hemma och kärn-
familjens arbetsuppdelning blev ett ideal för fler och fler; under 1940-talet 
lämnade kvinnorna i allt större utsträckning arbetsmarknaden och i historiskt 
perspektiv är 1940- och 50-talen hemmafruns epok i Sverige. Ökat välstånd 
och sortin från arbetsmarknaden gjorde att hemmet fick allt större fokus och 
blev en arena för tid, pengar och skaparlust (Hellspong och Löfgren 1994:277-
283). I sociologen Parsons strukturfunktionalistiska teori som dominerade 
under 1950-talet sågs kärnfamiljens med sin tydliga rollfördelning som ett 
eget system perfekt anpassat för de krav som det moderna samhället ställde 
(Roman 2003:46). Det positiva i uppdelningen mellan den ekonomiska sfären 
och familjesfären började dock kritiseras av en framväxande feminism under 
1960-talet som pekade på familjens patriarkala ordning där kvinnor under-
ordnades männen. Vidare framhöll feministerna att kvinnors verksamhet i 

3 Det har enligt etnologerna Hellspong och Löfgren (1994) egentligen aldrig existerat något 
traditionellt familjemönster. Den dominerande familjeformen har istället skiftat över århund-
radena. Exempelvis pekar Hellspong och Löfgren på att 1600-talets bondefamiljer till stor 
del liknade det sena 1900-talets, med små familjer, talrika omgiften och med komplicerade 
nätverk av styv- och halvsyskon. Orsaken var dock inte skilsmässor och barnbegränsning, 
utan en hög dödlighet bland både barn och föräldrar (1994:226-231).
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hemmet visst skulle ses som arbete eftersom det där producerades både varor 
och tjänster och att dess ekonomiska betydelse därför inte kunde förbises (se 
exempelvis Oakley 1974 i Roman 2003:). Trots kritiken har enligt etnologerna 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren större delen av 1900-talet varit familis-
mens stora århundrade och enligt dem är den lilla familjen fortfarande det 
ideal kring vilket vi bygger upp mycket av våra liv, våra förväntningar och 
våra konsumtionsmönster, även om dess andel krymper i boendestatistiken 
(1979:128).

Frykmans och Löfgrens bok har några år på nacken, men trots detta do-
minerar kärnfamiljen fortfarande befolkningsstatistiken och talar för att kärn-
familjen alltjämt framstår som ideal (se även Dencik, Schultz Jørgensen och 
Sommer 2008). Roman lyfter fram att Beck (1992 i Roman 2003:53), liksom 
Parson, pekar på att en viktig orsak till kärnfamiljens stora genomslag under 
1900-talet varit dess förmåga att lösa industrialismens strukturella konflikt 
mellan arbetsmarknad och familj tack vare sin tydliga rollfördelning mellan 
könen. Men Beck slår samtidigt fast att ordningen var feodal eftersom indivi-
dens öde bestämdes utifrån könet. I samband med att kvinnornas ekonomiska 
beroende av män minskade tack vare ökat förvärvsarbete och välfärdsstatens 
utbyggnad under 1900-talets senare hälft skakades dock ordningen, enligt 
Beck, i sina grundvalar. Castells (1997 i Bäck-Wiklund 2003:24-25) har varit 
inne på samma linje och pekar på en utveckling där patriarkatets grundläg-
gande värderingar om kärnfamiljen och dess traditionella roller är hotade, 
bland annat tack vare kvinnors lönearbete, nya reproduktionsteknologier och 
en global feminism som förespråkar kvinnors autonomi och rätt till eget liv. 
Istället ser vi, enligt Castells, en mångfald av samlevnadsformer där de so-
ciala nätverken har ökat i betydelse, där kvinnodominansen ökat bland annat 
genom det växande antalet ensamstående mödrar och där allt fler människor 
under sitt levnadslopp lever med en rad olika partners och i olika samlev-
nadsformer. Mannen har sålunda inte längre monopol på försörjarrollen och 
kvinnorna kan söka emotionellt stöd via sina sociala nätverk. 

Margaretha Bäck-Wiklund och Thomas Johansson (2003) ger Castells 
rätt genom att i sin antologi visa att den traditionella familjen i allt högre grad 
ersätts av nya familjebildningar bestående av allt från biologiska föräldrar till 
styvföräldrar med såväl egna som gemensamma barn samt av enföräldersfa-
miljer, deltidsfamiljer och homosexuella familjer samt att de svenska traditio-
nerna fått influenser av inflyttade familjer från andra kulturer. Som nämndes 
i inledningen fortsätter exempelvis andelen ensam-morfamiljer att öka i såväl 
Sverige som resten av världen (Bak 2003:120). Men samtidigt som ett ökat an-
tal personer i i västvärlden kommer att leva tillsammans i enföräldersfamiljer 
under någon period i sitt liv (Cherlin 1992 i Commuri och Gentry 2000:15) 
är det viktigt att påpeka att familjeformen långt ifrån är statisk utan existerar 
under ett antal år i många kvinnors och barns liv för att sedan ersättas med 
något annat (Dencik och Lauterbach 2001). Det är också viktigt att lyfta fram 
att det föreligger socioekonomiska skillnader bakom olika familjetyper och 
att det exempelvis finns en större andel ensamstående mödrar bland lågut-

Vardagsmiddagen bland ensamstående mödrar i fokus



63

bildade kvinnor från arbetarklassen än bland medelklasskvinnor med längre 
utbildning (Bak 2003:121; Statistiska centralbyrån 2010). I Beck och Beck-
Gernsheims senmoderna familj har vidare kärnfamiljens tydliga rollfördel-
ning ersatts av en förhandlande familj där fasta normer för vem som ska göra 
vad och när inte längre är så tydliga. I förhandlingen uppkommer en reflexi-
vitet som reser frågor som är nära förknippade med människors livsprojekt, 
identitet och syn på sig själva.  Detta eftersom den senmoderna människan 
alltså inte binds in i någon av tradition och sedvänjor förutbestämd roll, utan 
där istället hennes egna handlingar antas få större betydelse för hur hennes 
liv gestaltar sig (2002:5, 101-118). Samtidigt är bristen på tid och bristen på 
gemenskap två teman som enligt Bäck-Wiklund och Bergsten (1997 i Bäck-
Wiklund 2003:27) ofta återkommer i forskning om den svenska familjens var-
dagsliv; till följd av tidsbristen måste vardagen effektiviseras och det finns 
sällan utrymme för spontan tid, något som i sin tur kan leda till känslor av 
bristande gemenskap. För att återkomma till Hellspongs och Löfgrens (1994) 
diskussion om familismen blir det med andra ord svårt att uppnå det som är 
tänkt att hålla familjen samman, nämligen idealen om intimitet och närhet.  

Men trots att mycket förändrats tycks ändå nutidens kulturella idealbild 
i Sverige och i Västerlandet bestå av en kärnfamilj med en mor, en far och 
barn sammanhållna i en speciell känslomässig intimitet och i vilken barnet 
ska fostras till framgång och självförverkligande. Bilden har sitt upphov i den 
borgerliga familjen för mer än 200 år sedan, men blev ändå det gemensamma 
idealet inom alla samhällsklasser under de följande århundradena. Och har 
alltså till del också behållit sin ideologiska kraft långt in i det senmoderna 
samhället. Även om det finns betydande skillnader mellan dåtidens tongivan-
de borgerskap och nutidens kärnfamilj är det intressant att en familjesyn som 
utvecklades under sådana sociala och materiella villkor som de i 1800-talets 
högborgerliga miljöer kommit att slå igenom i helt andra samhällsklasser och 
tider. En förklaring kan, enligt Frykman och Löfgren, ha varit samhällstop-
parnas ängslan över den sociala oro som präglade 1800-talets slut då hela 
det agrara samhället upplöstes. Man trodde att om bara den växande arbetar-
klassen kunde kultiveras till borgerliga ideal fokuserade på strävsamhet, hem 
och familj, skulle man skapa ett moraliskt kitt som kunde hålla samhället 
samman. Detta resulterade i ett massivt kulturellt bombardemang på många 
fronter (kyrka, skola, fackföreningar och så vidare), både värderingsmässigt 
och materiellt. Och de nya ideal som kommunicerades blev drömmar och för-
hoppningar om ett bättre liv för många människor som sedan internaliserades 
generation efter generation (1979:117-118). 

I takt med att uppgift efter uppgift lyfts ut ur familjen för att istället tas 
över av välfärdsstaten och nu, i allt högre grad, av marknadslösningar, har 
marknaden kommit att bli allt viktigare (jämför Ekström och Hjort 2010). 
Men samtidigt är inte övertagandet helt okomplicerat. Flera studier inom CCT 
har granskat relationen mellan familjen och marknaden och handlar ofta om 
hur familjen genom olika symboliska aktiviteter försöker återta kontrollen 
över åtminstone delar av produktionsprocessen, detta genom exempelvis be-
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arbetningar av mat (Wallendorf och Arnould 1991, Moisio, Arnould och Price 
2004), skapandet av gemyt eller hygge (Trolle Linnet 2010), borttagande av 
prislappar och paketinslagningar (Belk, Wallendorf och Sherry 1989), eller 
genom att göra objekt ovärderliga genom intergenerationella överföringar 
(Curasi, Price och Arnould 2004). Trots att familjefokuset inte är särskilt om-
fattande inom CCT generellt sett, framhåller de som arbetar med familjen att 
den är central för konsumtionsforskningen. Detta eftersom den härbärgerar 
vår livsavgörande vardagskonsumtion och eftersom det bland annat är i fa-
miljen som vi lär oss de praktiker som gör oss till konsumenter och som vi lär 
oss vilka meningar konsumtionen ska tillskrivas (se exempelvis Miller 1998; 
Moore, Wilkie och Lutz 2002). Som vi redan kunnat konstatera, är familjen är 
kulturellt bestämd och stadd i ständig förändring i ett samhälle under ständig 
förändring (Ekström 2005). Men trots familjens relativt genomgripande för-
ändringar under senmoderniteten koncentrerar sig konsumtionsforskningen i 
huvudsak (fortfarande) på kärnfamiljen (se exempelvis Commuri och Gentry 
2000; Commuri och Gentry 2010; Ekström 2005; Rindfleisch, Burroughs och 
Denton 1997; Tinson, Nancarrow och Brace 2008). Sammanfattningsvis kan 
vi konstatera att kärnfamiljen fortsätter att dominera såväl befolkningsstatis-
tiken som forskningen trots de omfattande förändringar som ägt rum under 
senmoderniteten. Inte minst tack vare kvinnornas ökade autonomi.  Det kärn-
familjsideal som växte fram i 1800-talets borgerliga miljöer med sin betoning 
på närhet och intimitet tycks fortfarande hålla sig starkt och framstår än idag 
som tillflykt och motvikt mot det omgivande samhällets alla krav och pro-
blem vare sig det handlar om en krävande arbetsmarknad, en kylig konsum-
tionskultur eller oförstående offentliga institutioner (jämför Roman 2003:58).

Den självuppoffrande kvinnan 
Länge svarade kvinnan för en stor sektor av hushållets produktion, men med 
stigande levnadsstandard och nya konsumtionsmönster i borgerliga miljöer 
under 1700-talet kom fokus för kvinnans arbetsinsats att förskjutas. Istället 
för extern produktion ägnade hon sig alltmer åt det arbetskrävande hemmet 
som i och med ökat välstånd hade fått ett allt större utrymme (Hellspong 
och Löfgren 1994:272-274). Hon skulle dessutom fungera som emotionell le-
dare och ansvara för det kärlekskitt som skulle hålla familjen samman när 
arbetsgemenskapen inte längre gjorde det, både som hustru och moder. Enligt 
Frykman och Löfgren blev nödvändigheten av kärleken ett huvudtema i den 
borgerliga familjeideologin (1979:77). Den emotionella synen på äktenskapet 
växte sig allt starkare i den borgerliga miljön under 1800-talet för att sedan 
sprida sig till övriga befolkningsgrupper och är alltså en relativt ny företeelse 
(Hellspong och Löfgren 1994:276). Visserligen kan behovet av kärlek, ömhet 
och närhet ses som allmänmänskligt, men samtidigt pekar Frykman och Löf-
gren på att det är kulturen som formar behovet och som kanaliserar in det i be-
stämda sociala banor. Trots detta blev kärleken knappast en revolutionerande 
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kraft vid den här tiden, utan man fostrades snarare att förälska sig i en person 
med passande bakgrund (Frykman och Löfgren 1979:77-79). Kanske var det 
först i senmoderniteten som den ökade jämlikheten gav möjligheter till verk-
lig intimitet och närhet. Giddens talar om den ”rena” relationen som är befriad 
från den biologiska reproduktionens behov och som ingås uteslutande för sin 
egen skull och för den tillfredställelse den ger de inblandade individerna. 
Det är en öppen aktiv och villkorad kärlek som förutsätter känslomässig och 
sexuell jämlikhet och enligt Giddens ska ökningen av antalet separationer och 
skilsmässor just ses i ljuset av den romantiska kärlekens ökade betydelse, inte 
tvärtom (1992). 

1800-talets kärlekskult inkluderade även barnen och via den borgerliga 
kulturen grundlades även synen på det goda föräldraskapet. Enligt Fryk-
man och Löfgren innebar detta en ny inställning till barndomens betydelse 
och barnets fostran (se även Halldén 1992). Med omfattande insatser från 
de vuxna skulle individen fostras in i självförverkligande, självdisciplin och 
god moral; egenskaper som var betydelsefulla i det framväxande moderna 
samhället. Rollfördelningen mellan föräldrarna var tydlig. Fadern stod för 
makten och var länken till yttervärlden. Han skulle vördas och respekteras 
på avstånd, medan modern stod för ljuset, värmen och kärleken. Hon var dyr-
kansvärd och familjens absoluta känslocentrum och sammanhållande kraft 
(Frykman och Löfgren 1979:87-103). Etnolgen Helene Brembeck framhåller 
att idéerna om den goda modern tycks centrala i vårt västerländska tänkande. 
De handlar bland annat om den medfödda moderskärleken, om moderskapet 
som primär identitet och om den uppoffrande modern som alltid sätter sina 
behov sist (2003:100). Att det är självklart för en vuxen kvinna att bli mor ba-
seras på tvåtusenåriga centrala idéer inom både kristendom och judendomen 
(se Bortolaia 1996 i Brembeck 2003:101). Men samtidigt som idéerna sträcker 
sig flera tusen år tillbaka i tiden, är det också en kulturell föreställning som 
löpande förändras. Enligt Brembeck handlade moderskap i det förindustri-
ella bondesamhället i första hand om att föda barn, inte om att ha en särskilt 
känslomässig relation till dem. Åtminstone inte någon uttalad sådan. Men om 
kriteriet på föräldrakärlek är att visa omsorg om sina barn genom handling, 
menar Brembeck, att bondesamhällets föräldrar generellt sett dock uppfyllde 
detta med råge (Brembeck 1986:50-55). De mer uttalade emotionella inslagen 
i moderskapet kommer från 1700-talets upplysning. I boken Den kärleksfulla 
modern lyfter filosofen Elisabeth Badinter fram Rousseau som en förgrunds-
gestalt för dessa idéer som pekade på att kvinnor hade en särskild uppgift att 
ta om hand och vägleda sina barn (Banditer 1981 i Brembeck 2003:101). Detta 
tilltalade, enligt Badinter, den tidens borgerliga kvinnor som var utestängda 
från arbetslivet; istället skulle barnen och deras fostran ge kvinnornas liv 
innehåll och mening. Och det var sannolikt en diger uppgift att uppfostra den 
nya tidens samhällsmedborgare. 

Enligt Ann Kaplan (1992 i Brembeck 2003:103) har moderskapet gått 
från att vara en icke-ifrågasatt plikt till att, i samband med senmodernitetens 
frigörelse från traditionella roller, bli något kvinnor frivilligt väljer. Men från 
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ett visst bejakande av kvinnors olika roller både som mödrar och yrkeskvin-
nor under 1960- och 70-talen tycktes normen om heltidsmamman och den 
goda modern åter vinna ny mark under slutet av 1900-talet. Kaplan talar om 
USA, men trots att svenskarna varit måna om att lyfta fram det delade föräld-
raansvaret och under 1970-talet lyfte ut mödrar och moderskap ur terminolo-
gin för att istället tala om föräldrar, menar Brembeck att föreställningen om 
den goda modern är en ”hegemonisk diskurs som är integrerad med samhälls-
livet i alla dess former från lagstiftning och institutionsbygge till rådgivning, 
mediebilder och vardagliga föreställningar” (2003:102). I hur hög grad så är 
fallet kan givetvis diskuteras och jämföras med bland annat Bäck-Wiklunds 
exposé över den svenska jämlikhetspolitiken (2003:28-30). Brembecks reso-
nemang går väl i linje med feministen Adrienne Rich som menar att mo-
dersmyten i egenskap av social konstruktion genomsyrade och komplicerade 
hennes egen upplevelse av att vara mor på ett sätt som gjorde den omöjlig att 
hålla ifrån sig, till och med för henne som ändå var kritisk mot den (1976 i 
Brembeck 2003:103). Enligt Rich formar de föreställningar som är förbundna 
med den goda modern inte bara vad som är möjligt att säga utan också vad 
som är möjligt att tänka och hur det ska förstås. Samtidigt utmanas den goda 
modern av senmodernitetens ideal, där kvinnor inte bara ska bli mödrar utan 
också skaffa sig utbildning och ett givande yrkesliv och på så sätt bli lyckliga 
och må bra (Brembeck 2003). Senmodernitetens individer har fostrats till att 
själva ansvara för sina liv och för sin livsberättelse (Giddens 1991), men sam-
tidigt är kraven många och svåra att kombinera. Och det gäller inte bara kvin-
norna. I allt högre grad, och då särskilt i Skandinavien, försöker även männen 
att kombinera karriär och idén om den ”goda modern”(jämför Johansson och 
Kuosmanen 2003). 

Psykologerna Ylva Elvin- Nowak och Helene Thomsson (2001) intervju-
ade ett antal förvärvsarbetande kvinnor för att utröna vilken mening moder-
skapet hade för dem och hur det såg ut i vardagen. Skulden visade sig vara 
ständigt närvarande hos mödrarna till följd av återkommande moraliska di-
lemman då olika ansvarsområden kom i konflikt med varandra. Elvin-Nowak 
och Thomsson identifierade en rad motstridiga diskurser bland kvinnorna 
som gav upphov till denna känsla av skuld och som forskarna kopplar till den 
historiska utvecklingen av moderskapet som social konstruktion. Den för-
sta diskursen handlar om relationen mellan modern och barnet som fastslår 
att barnets utveckling och psykiska välbefinnande är beroende av moderns 
tillgänglighet och närhet. Den andra tar även den upp relationen mellan mor 
och barn och framhåller att modern bör finna lycka och välmående utanför 
relationen till barnet för att på så sätt bli en bättre mor. Den tredje månar om 
att separera moderskap från yrkesliv och fokuserar på kvinnan som yrkesar-
betande. De tre diskurserna, som återfanns hos var och en av kvinnorna och 
som samexisterande i deras vardag, fick dem att sträva efter den ytterst svår-
lösta kombinationen mellan tillgänglighet, självförverkligande och arbetsliv 
(2001). Och på sätt och vis kunde den diskurs som pekar på att en lycklig 
mamma är en bra mamma ses som ett elegant sätt att undvika skuld. Diskur-
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serna är på intet sätt fastlåsta utan ska, enligt Elvin-Nowak och Thomsson, 
ses som dynamiska strukturer som interagerar på olika sätt med varandra be-
roende av kvinnornas livsfas och situation. Samtidigt är det viktigt att se hur 
diskurserna också interagerar med en fjärde och mer samhällsövergripande 
diskurs, den om jämlikhet som går ut på att män och kvinnor har samma möj-
ligheter, rättigheter och skyldigheter och att det är individuella val som styr 
hur kvinnor och män väljer att leva sina liv. Samt en femte som sätter barnet i 
centrum. Elvin-Nowak och Thomssons studie visar att kvinnors dagliga strä-
van många gånger handlar om att jonglera en stor barnsfär med en mindre 
arbetssfär, men att barnet alltid prioriteras om de olika sfärerna inte går att 
få ihop. Vi kan alltså konstatera att Sverige ligger långt från USAs hemma-
mammadiskurs (jämför Kaplan i Brembeck 2003:103) och Elvin-Nowak och 
Thomssons är inte ensamma om att konstatera detta, utan många studier har 
visat hur vanligt detta ständiga balanserande mellan tillgänglighet och arbete 
utanför hemmet är bland svenska mödrar (se exempelvis Bäck-Wiklund och 
Bergsten 1997; Holm 1993) 

Det finns några intressanta studier inom CCT som diskuterar just kvin-
nans roll i familjen, hennes ständiga balanserande mellan olika krav och kon-
sumtionens roll i detta. I en studie från 1990 undersöker exempelvis kon-
sumtionsforskarna Craig J. Thompson, William B. Locander, och Howard R. 
Pollio hur vardagskonsumtionen bland gifta kvinnor med barn formar hur 
kvinnorna ser på sig själva och på de liv de lever. Analysen visar att kvinnor-
na ser familjens vardagskonsumtion som deras ansvar och något som också 
inverkar begränsande på deras egen konsumtion. Kloka inköp är för dem ett 
sätt att visa familjen kärlek och en källa till personlig stolthet. Misslyckade in-
köp leder däremot till obehagskänslor, då kvinnorna upplever att deras plikter 
gentemot familjen ännu inte fullgjorts (jämför även Miller 1998). I en uppföl-
jande studie bland arbetande gifta mödrar 1996 visar Thompson att metaforer 
som ”jonglera” och ”balansera” och ”få plats med allt” ger uttryck för större 
livsprojekt som förhandlar mellan en oändlig mängd konkurrerande krav som 
avser hur familjelivet ska levas och hur en personlig utveckling ska uppnås. 
Men samtidigt som den här livsstilen kan upplevas begränsande, stimulerar 
den också genom att ge kvinnorna en känsla av personlig framgång och en 
tillfredställande livsberättelse (jämför även Giddens 1991:13). Enligt Thomp-
son utgör konsumtionen en central del i livsberättelsen genom att fungera 
som meningsskapare, inbäddad både i kulturella ideal och personliga upple-
velser. Analysen visar att det är de nyttorelaterade inköpen som kvinnorna 
anser ger deras familjer omvårdnad och som dessutom skapar ett nätverk av 
pålitliga produkter och tjänster som även kan hjälpa dem i deras privata ut-
veckling. I båda dessa studier ser vi alltså att en i kvinnornas ögon rationell 
inköpspraktik är ett sätt för dem att visa kärlek. Snarare än att studera hur 
den jonglerande livsstilen går till rent konkret på plats och vilka praktiker den 
eventuellt kan tänkas innehålla, belyser studien via intervjuer den reflexivitet 
en jonglerande livsstil kan ge upphov till bland ett antal kvinnor med liknande 
bakgrund. En vidareutveckling av resonemanget via etnografiska studier är 
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dock något Thompson efterlyser; något som jag avser att bidra med och detta 
genom att även addera ett praktikperspektiv. Ovan nämnda studier har också 
starka paralleller med antropologen Daniel Millers studie om rutininköp i 
norra London från 1998 som pekar på att alla inköp kan hänföras till sociala 
relationer, och då främst till relationer baserade på kärlek och omsorg. Enligt 
Miller visar sig dessa kärleksbevis speciellt genom ett hushållande med resur-
ser och därigenom av inköp som av inköparen uppfattas som kloka, genom-
tänkta och ekonomiska. Det är främst kvinnor som gör dessa inköp och de 
uppoffringar som görs i samband med inköpen kopplar han i sin tur samman 
med forna tiders offerriter med hjälp av vilka den sociala ordningen bekräftas 
och förstärks; en ordning där kvinnorna ska uppoffra sig för sin man och sina 
barn; eller, som nu på senare tid, snarare främst för sina barn (Miller 1998). I 
linje med detta pekar konsumtionsforskaren Andrea Davies (2006) och kon-
sumtionsforskargruppen the Voice (Davies, Dobscha, Geiger, O’Donohue, 
O’Malley, Prothero, Sørensen och Thomsen 2010a; 2010b) på att mammor, i 
takt med att alltmer av deras kompetens kommersialiseras, i allt högre grad 
måste lära sig att navigera marknaden för att känna sig som bra mammor.

Sammanfattningsvis indikerar studierna att självuppoffringarna ger 
kvinnorna en tillfredställelse i sig. Jag kommer efter hand att visa att mina 
resultat ligger i linje med dessa studier; resultat som jag menar kan förklaras 
av just modrandepraktikens dominans. Medan Thompson förklarar att kvin-
norna finner en tillfredställelse i det de gör förklarar modrandepraktiken var-
för de finner en tillfredställelse i detta. Vidare erbjuder modrandepraktiken 
en alternativ förklaring till Millers offerritualer; ritualer som jag menar kan 
inordnas i modrandepraktiken. Men mer om detta i analysen längre fram. 
Nu istället till det som befinner sig i fokus för kvinnornas självuppoffring, 
nämligen barnen. 

Barnet som varande och projekt
Bilden av hur barnuppfostran såg ut i det svenska allmogesamhället är inte 
entydig. Den framställs, enligt Frykman och Löfgren, å ena sidan som hård 
och okänslig, med tvång och stryk som frekventa ingredienser, å andra sidan 
som nära och respektfull. För föräldrarna var barnen en ekonomisk nödvän-
dighet. Syftet var att fostra barnen in i en produktionsgemenskap, något som 
inte bara var föräldrarnas sak utan hela kollektivets angelägenhet. Barnens 
oreflekterade inlärning skedde genom deltagande och imitation av sysslorna 
på gården och när gränser överskridits var sanktionerna tydliga genom en 
skarp tillrättavisning (1979:87-91). Enligt Frykman och Löfgren fanns det då 
en ofta omedveten och oproblematiserad fostran av barnen som på ett tydligt 
sätt skilde sig från det framväxande borgerskapets syn. Detta motsäger dock 
Brembeck som pekar på att den uppfostran som bedrevs i själva verket var 
systematisk och välplanerad. Uppfostrans mål var klara och tydligt utformade 
för en kollektiv arbetsmänniska i ett starkt segregerat samhälle: ”ett välupp-
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fostrat barn skulle visa absolut lydnad och vördnad för all överhet, vara tyst 
och ha ett försiktigt, tillbakadraget uppträdande och vara dygdig och gud-
fruktig” (Brembeck 1986:61). Vidare understryker Brembeck  att föräldrarna, 
trots ett hölje av kärvhet och allvar, gav mycken trygghet och värme (1986:61). 
Men den skilde sig som sagt från den uppfostran som präglade det framväx-
ande borgerskapet.

Det var alltså i 1800-talets borgerliga kultur som den nya typen av fa-
miljerelationer tog form och föräldraskapet var, enligt Frykman och Löfgren, 
en av denna nya familjeideologis viktigaste byggstenar. Här odlades en ny 
syn på barndomen och på det goda föräldraskapet med bland andra Rousseau 
som förgrundsgestalt. Den borgerliga klassens expansion hade visat att man 
genom en lust till självförverkligande, självdisciplin, självkontroll och en väl 
inpräglad morallära kunde nå framgång och detta var man mån om att över-
föra till sina barn; något som skedde genom internalisering och där känslan 
av skuld blev vapen snarare än fysiska bannor. Uppfostran krävde betydande 
arbetsinsatser av föräldrarna som systematiskt spelade på barnets skuldkäns-
lor för att få det dit de ville. Självkontrollen ledde till att barnen fick lära sig 
att lägga band på sina känslor och anlägga en mer ”kultiverad form” (Fryk-
man och Löfgren 1979:92). Det fanns dock en oro för att de egentliga käns-
lorna och lustarna ändå skulle avslöjas genom blickar och kroppshållning, att 
alla ändå visste allt, och detta drev många till besök hos ”själsläkare” (Sennet 
1977:172 i Frykman och Löfgren 1979:92). Men trots att barnen skolades i 
bortträngningens och förställningens konst var, enligt Frykman och Löfgren, 
den nya uppfostringsideologin inte bara av ondo utan många kom ut i livet 
med ett gott självförtroende och ett starkt jag (1979:87-104). 

Från att ha varit en tillgång i arbetet blev barnen under den här tiden istäl-
let knutna till någon form av emotionellt utbyte (Beck och Beck-Gernsheim 
1995:102-139). Enligt barn- och familjeforskaren Gunilla Halldén (1992:31-
35) framträder i de borgerliga familjerna alltmer bilden av barnet som något 
emotionellt värdefullt och som en individ, snarare än som del av ett arbetskol-
lektiv. Detta värdefulla barn blev alltså föremål för föräldrarnas ansträng-
ningar och ambitioner; något som i sin tur skulle ge det förutsättningarna för 
att markera sin egen profil. Och, som tidigare nämnts var det alltså modern 
som skulle stå för ljuset värmen och kärleken medan fadern var vördad och 
respekterad på avstånd. Men samtidigt låter Frykman och Löfgren framtona 
att kontakten med föräldrarna ofta var hårt ransonerad. Det var inte minst 
tydligt i det högborgerliga skiktet, där det snarare var tjänstefolket som bar-
nen fick någon form av kroppskontakt med genom tröst, kärlek och bannor 
och som de sov och åt tillsammans med (1979:102-104). 

Allmogen och borgerskapet speglar två föreställningar om utveckling 
och föräldraransvar som fortsätter att prägla synen på barnuppfostran än idag, 
nämligen den om ”barnet som varande” och den om ”barnet som projekt” 
(Halldén 1992:31-35). Den förstnämnda föreställningen dominerade det för-
industriella Sverige medan den senare blev alltmer framträdande i den mo-
derna borgarklassen. Enligt varandesynen ses barnets utveckling som reali-
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serandet av en inre bestämmelse över vilken omvärlden inte råder. Vidare är 
den knuten till den cykliska tidsuppfattningen som understryker upprepandet 
av vad som förekommit tidigare och där därför är traditionerna en central del 
i uppfostran (Halldén 1992:33). Projektsynen hänger i sin tur samman med 
en utvecklingsoptimism och en övertygelse om möjligheten att bryta gränser 
och skapa något nytt. Barnet ses här som bärare av framtiden, men också som 
någon som måste rustas för att fungera i det nya samhället. Föräldern har ett 
stort ansvar och kan i och med den snabba utvecklingstakten inte längre för-
lita sig till traditionen utan måste hela tiden hålla koll på alla nya influenser 
(jämför Halldén 1992).

På det hela taget ökar barncentreringen under 1900-talet. Halldén (1992) 
understryker att det gemensamma i föräldrars syn på sina barn idag är barnet 
som individ och barnet som något värdefullt. Denna syn infogas både i pro-
jektsynen och varandesynen som, enligt Halldén (1992), återfinns som stråk 
hos alla föräldrar men med olika vikt och olika tolkning. Detta visade sig 
bland annat när hon studerade föräldrars tankar om barn, dels bland ett antal 
föräldrar i en landsortskommun där de flesta tillhörde LO-kollektivet, dels 
bland ett antal storstadsföräldrar. Bland storstadsföräldrarna såg Halldén en 
dominerande projektsyn och en känsla av otillräcklighet; detta till följd av in-
sikten om barnets alla behov och samtidigt om omöjligheten att tillfredställa 
dem alla. Som ”allgivare” (1992:121) försökte främst mödrarna att kompen-
sera för denna känsla genom att ständigt finnas till hands och därigenom ge 
barnet möjlighet att utnyttja hela sin potential. Hos föräldrarna på landsorten 
dominerade istället varandesynen som förlitade sig till barnets naturliga ut-
veckling och där ingen motsättning antogs existera mellan barnets behov och 
den vuxnes önskan att ge. Där fanns en fatalism och ett lugn i förhållande 
till barnen som skiljde dem från stockholmsfamiljernas starkare projektföre-
ställningar med åtföljande krav och känslor av otillräcklighet. Istället ansåg 
landsortsföräldrarna sig inte kunna kontrollera livet totalt, utan hjälpte sitt 
barn så gott de kunde (Halldén 1992). Också Brembeck (1992) lyfter i sin bok 
Efter Spock. Uppfostringsmönster idag upp klassbakgrundens betydelse för 
hur man ser barnet och sin roll som uppfostrare. Och som vi kommer att se 
framöver, utgör familjemiddagen en viktig plats där dessa olika synsätt mani-
festeras. Trots att Halldén påpekar att såväl varandesynen som projektsynen 
är närvarande i de flesta föräldraskap tycks projektsynen ha blivit alltmer 
dominerande. Vi finner den bland den ökande mängden hyperengagerade cur-
lingföräldrar4 som ser det som sin plikt att utveckla och rusta barnet för fram-
tiden (se exempelvis Beck och Beck-Gernsheim 1995:102-39; Nelson 2010). 
Detta krävande projekt präglar givetvis även de ensamstående föräldrarna.

4 Curlingföräldrar är ett begrepp, lanserat av den danske psykologen Bent Hougaard, där för-
äldrarna i allt större omfattning lägger sig i sina barns liv och utveckling. Likt  spelarna på en 
curlingbana sopar föräldrarna vägen före barnet i livet  (Hougaard 2000).
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Den ensamstående modern  
– från utstött till självständig?
Enligt etnologen Jonas Frykman förändrades en ogift kvinnas sociala status 
radikalt om hon blev med barn under 1800-talet; från att ha varit ungmö blev 
hon i bondesamhället en hora och utstött från den sociala gemenskapen. Dess-
utom tvingades den ogifta modern att bära en så kallad horklut eller horluva, 
vars utseende växlade från bygd till bygd men vars innebörd var skammens; 
detta till skillnad från de barhuvade ungmörna eller den huvudduk som gav de 
gifta kvinnorna status (Frykman 1977). Historikern Maria Kaspersson (2000) 
har studerat barnamord från 1500- och in på 1900-talet och enligt henne ger 
forskningen tre förklaringar mödrarnas drastiska åtgärder; den kristna sexu-
almoralen; oron för att mista äran och därmed också möjligheten till äkten-
skap som var garanten för säkerhet, status och en plats i gemenskapen; samt 
rädslan för nöd och fattigdom. Men enligt Hellspong och Löfgren var det inte 
nödvändigtvis en social katastrof att föda utomäktenskapliga barn. Sexuella 
förbindelser kunde vara acceptabla om de inblandade redan visat sig ha för 
avsikt att gifta sig genom trolovning. Acceptansen varierade dock från re-
gion till region och från klass till klass. Exempelvis fanns det stora skillnader 
beroende på familjens sociala position och förmögenhet och ju högre upp i 
hierarkin, desto större anledning hade familjen att kontrollera valet av partner 
(Hellspong och Löfgren 1994: 238-249). 

I anslutning till kärnfamiljskulten under 1940- och 1950-talen var det 
varken särskilt vanligt eller särskilt lätt att vara ogift mor. Men, enligt socio-
logen Maren Bak blev det i slutet av 1960-talet allt vanligare och begreppet 
”ogift mor” ersattes av “ensamstående mamma”. Den ensamstående mam-
man utgör idag en tydlig symbol för senmoderniteten; tidigare århundradens 
många kvinnor som ”råkade i olycka” eller blev änkor har i hög grad istället 
avlösts av kvinnor som väljer själva och vars status därför är resultatet av 
aktiva val (Bak 2003:118-120). Men samtidigt som detta är viktiga poänger, 
är det också viktigt att understryka att ensamheten inte alltid varit självvald 
och att självständighetssträvan också varit kantad med bekymmer; statistik 
visar exempelvis att just ensamstående utgör en speciellt utsatt grupp i da-
gens samhälle (Hjort 2004; Salonen 2006). Oavsett hur man väljer att se det 
har kvinnors handlingar, enligt Giddens (1992), varit en av senmodernitetens 
stora förändrande krafter; detta genom att de i sin kamp mot personliga pro-
blem inte bara varit styrda av yttre sociala omständigheter utan också genom 
sina handlingar varit med om att aktivt rekonstruera den sociala verkligheten. 
Men samtidigt som gruppen ensamstående mödrar är heterogent sammansatt 
såväl i Sverige som i andra länder, återfinner vi, som tidigare nämnts, dock en 
större andel ensamstående mödrar bland lågutbildade kvinnor från arbetar-
klassen än bland medelklasskvinnor med längre utbildning (Bak 2003:121).
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Bak (2003) pekar på att de ensamstående mödrarna varit tvungna att 
finna strategier i sitt vardagsliv som hjälper dem att förhålla sig till sin självi-
dentitet och sitt moderskap och menar att ensam mor-familjen har utgjort en 
viktig arena där sambandet mellan personlig själständighet och moderskap 
har kunnat utvecklas och prövas ut. Bak använder begreppet ”vardagslivs-
strategi” som hon ser som ett redskap för att förstå människan som hand-
lande individ och som en del av de tankar, överväganden och målinriktad 
praktik som skapar och omskapar vardagen. Definitionen passar väl in som 
ett element i praktikbegreppet (jämför Giddens 1984). I Baks nordiska studie 
av ensamstående mammor framkommer två strategier där ”den traditionella 
familjestrategin” handlar om att hålla fast vid kulturellt kända mönster från 
tvåföräldersfamiljen, nu hanterade av bara en förälder, och har som slutgiltigt 
mål att etablera en ny familj. Ensam mor-familjen upplevs för dessa möd-
rar som ofullständig och saknaden kan för dem aldrig fyllas av deras egna 
handlingar, utan måste fyllas av en annan person som gör familjen hel igen. 
”Den självbärande strategin”, som i Baks studie var den vanligaste (ca 2/3), 
kännetecknas istället av en strävan att ta tag i de nya möjligheter som uppstår. 
För dessa mödrar handlar det om att själva forma nya mönster och att mor och 
barn kan utforska det nya som fullgod familj. Styrkan ligger i att få göra sina 
egna livsval. Men det innebär inte att de övergivit sexualiteten och den vuxna 
kärleken, utan att den får utvecklas under andra former (2003:124-126). Bak 
speglar dock inte pappans roll i den nya familjen. För vi får samtidigt inte 
glömma att det givetvis finns åtskilliga fäder som i allthögre grad bidrar och 
avlastar den ensamstående mamman. Exempelvis har växelvis boende blivit 
betydligt vanligare under de senaste 20 åren. Vid mitten av 1980-talet bodde 
bara 1 procent av barnen med separerade föräldrar växelvis lika mycket med 
båda sina föräldrar, 2006-07 var motsvarande siffra 28 procent (se exempel-
vis Statistiska centralbyrån 2009a:21).  

Ensam-morfamiljen ställer framförallt konflikten mellan avlönat arbete 
och oavlönad omsorg på sin spets (exempelvis Bak 2003:129). Enligt Bak är 
den svenska familjepolitiken unik genom att lägga så stor vikt vid att jämställa 
fäders och mödrars ansvar för försörjning och omsorg om barnen, oavsett om 
båda föräldrarna bor tillsammans med barnen eller inte. Den ensamstående 
mamman betraktas som arbetstagare med samma förpliktelser som alla andra 
och förväntas försörja sig själv och sina barn. Välfärdens uppgift är att säkra 
moderns möjligheter att arbeta, bland annat genom barnomsorgen, och att stå 
som garant för faderns del av försörjningsansvaret; även om fadern också i 
ökande grad bidrar till såväl försörjnings- som uppfostringsansvaret (se exem-
pelvis Johansson och Kuosmanen 2003). Välfärdsstatens ambition är att jäm-
ställa föräldrar och att jämställa alla barns uppväxtvillkor snarare än att stödja 
moderskapet. Ensamföräldrar ska inte ges specialstöd, utan: ”/Det är/ väsent-
ligt att ensamföräldrar ges samma möjligheter som andra föräldrar att ge sina 
barn en god uppväxt” (Ensamförälderkommittén 1983:26). Tyngdpunkten på 
de ensamstående mödrarnas sociala medborgarskap är förvärvsarbetet snarare 
än ett medborgarskap som ensamstående mor med omsorgsansvar. 
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Arbetslösheten och arbetsmarknadens förändringar under 1990-talet slog 
dock hårdare mot de ensamstående mödrarna än mot andra förvärvsarbetande 
kvinnor. De var, enligt Bak, mer utsatta på arbetsmarknaden i form av längre 
perioder av arbetslöshet och undersysselsättning, osäkrare anställningsvillkor 
samt fler sjukskrivningar och förtidspensioner (2003:131).  Denna utsatthet 
har enligt Gähler (2001) bestått medan mödrar i tvåföräldersfamiljer stärkt sin 
ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsmarknaden blev tuffare 
drog också välfärdsstaten ner på bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, 
arbetslöshetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och på socialbidrags-
normen, något som drabbat ensam mor-familjerna hårdare än andra, efter-
som detta ofta utgör en stor del av deras inkomst. I undersökningar av barn 
med problem av olika slag finns en tydlig övervikt av barn från ensam mor-
familjer. Men att vara barn i ensam mor-familj är inte problemskapande i sig, 
menar Bak, snarare utgör den ekonomiska utsattheten en huvudförklaring till 
varför dessa barn är en så utsatt grupp (2003:136). På det hela taget framstod 
alltså ensam mor-familjerna som de stora förlorarna under 90-talet (Gähler 
2001; Hjort och Salonen 2000). Färskare studier har visat att deras utsatthet 
består. Inkomsterna för ensamstående med barn släpar efter alltmer och år 
2008 var, enligt forskaren i socialt arbete Tapio Salonen, barnfattigdomen 
drygt tre gånger så hög bland barn med ensamstående föräldrar jämfört med 
barn med sammanboende föräldrar. Men även om de ekonomiska klyftorna 
mellan olika familjetyper växer, har dock barnfattigdomen minskat i absoluta 
tal bland ensamstående (Salonen 2010:15-17). 

Att ställas utanför arbetsmarknaden är svårt i Sverige eftersom förvärvs-
arbetet utgör grunden för såväl försörjning som för socialt medborgarskap 
och social integrering. Bak pekar på att ”/a/rbetet strukturerar dagen, öppnar 
för sociala kontakter och ger socialt erkännande” (2003:134). Samtidigt är 
arbetet också det som tar tid från omsorgen av barnen och ger upphov till ett 
svårlöst dilemma eftersom svenska mödrar förankrar sin identitet och tillvaro 
både i arbetet och barnen. Snarare än att peka på dilemmat mellan arbete 
och barn visar Baks nordiska studie att arbetet framstår som särskilt viktigt 
bland de ensamstående mödrarna. Vidare visar det sig vara en ytterst viktig 
del i autonomin som mamma att ta makten över ekonomin och därigenom bli 
en kvinna som klarar sig själv (Bak 2003:132). Resultaten ligger också i linje 
med en studie av Ulla Björnberg från 1997 där de ensamstående mödrarna 
lyfte fram rollen som förvärvsarbetande och självförsörjande som betydelse-
full för deras självuppfattning och självrespekt (1997:257). 

Vissa forskare hävdar att studier av konsumtionsmönster erbjuder en mer 
nyanserad bild av förändringar i levnadsstandard än studier som fokuserar på 
inkomstfördelning (se exempelvis Ekström och Hjort 2010:6). Detta under-
stryker behovet av mer djuplodande analyser av ensamföräldrarnas konsum-
tionsvillkor eftersom deras konsumtionsförutsättningar på ett systematiskt 
sätt skiljer sig från kärnfamiljens avseende såväl tid som pengar och därmed 
i möjligheter att uppnå olika strävanden (se exempelvis  Amato 2000; Hilton 
och Haldeman 1991; Raschke 1987; Salonen 2006; Salonen 2010). Men trots 
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detta utgår, som tidigare nämnts, CCT och relaterad konsumtionsforskning i 
hög grad från kärnfamiljen (se exempelvis Commuri och Gentry 2010), med-
an konsumtionsförhållandena för enföräldershushåll endast har tagits upp i 
ett fåtal konsumtionsstudier (exempelvis Ahuja och Stinson 1993; Bates och 
Gentry 1994; Bates och Kennedy 1996; Hamilton och Catterall 2008; Harri-
son och Gentry 2007; Heslop, Madill, Duxbury och Dowdles 2007; McAlex-
ander, Schouten och Roberts 1992; Rindfleisch, Burroughs och Denton 1997; 
Tinson, Nancarrow och Brace 2008). Jag redovisar några av dem nedan.  

De första åren efter en skilsmässa är ofta svåra för både barn och för-
äldrar. Forskare har visat att finansiellt och emotionellt tyngda föräldrar och 
barn upplevt en ”kaotisk livsstil” med oregelbundna vardagsrutiner, där bland 
annat måltider, läggning och skola kommit i kläm (jämför Rindfleisch et al. 
1997). Men samtidigt som skilsmässor tillhör en av de mer stressiga upple-
velser en människa kan råka ut för (se exempelvis Sarason et al. 1978 i Rind-
fleisch et al. 1997:315) visar resultaten över tid stor variation, där vissa barn 
upplever fortsatta problem, medan andra anpassar sig väl och ibland uppvisar 
förbättringar efter skilsmässan (Amato 2000). James H. McAlexander, John 
von Schouten och Scott D. Roberts (1992) understryker konsumtionens be-
tydelse i samband med omställningen efter en separation. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att möjligheten att experimentera med sin konsumtion 
kan vara starkt begränsad eftersom många, och då främst kvinnor, upplever 
en betydande försämring av levnadsstandarden i samband med en separation 
(Rindfleisch et al. 1997). Aric Rindfleisch, James E. Burroughs och Frank 
Dentons studie (1997) pekar på att skilsmässor kan leda till ökad materialism 
och tvångsmässig konsumtion och menar att detta sannolikt är kopplat till 
stress och försämrade resurser. Torbjörn Hjort visar i sin tur att föräldrar med 
dålig ekonomi kläms mellan att å ena sidan hushålla med sina knappa resurser 
och å andra sidan att vara goda föräldrar och tillfredställa sina barns behov. 
Konsekvensen blir en kompensatorisk konsumtion där föräldrarna i en var-
dag av knapphet och försakelse ibland köper något de inte har täckning för, 
men då alltid till barnen. Ju sämre ställt föräldrarna har desto mer tycks de, 
enligt Hjort, prioritera barnens konsumtion framför sin egen (2004). Studier 
pekar också på behovet av att hushålla och visa att man klarar sig själv trots 
begränsade resurser (Hamilton och Catterall 2008).

Myra Jo Bates och James W. Gentry (1994) utforskade hur ensammödrar 
försökte upprätthålla en känsla av familjetillhörighet mellan sig och sina barn 
i samband med skilsmässa. Enligt Bates och Gentry blev i många fall moderns 
föräldrar betydelsefulla efter separationen och till följd av större tidspress tog 
kvinnorna ofta hjälp av morföräldrarna för barntillsyn och liknande. Men 
inte bara föräldrar, utan även syskon, svärföräldrar och grannar blev allt vik-
tigare. På det hela taget visar studien att det omgivande nätverket spelar en 
allt viktigare roll, medan ex-partnerns betydelse varierar påtagligt. Samtidigt 
får detta expanderande nätverk inflytande över såväl barnen som familjens 
konsumtion, vilket därmed försämrar mammans upplevelse av kontroll. Till 
viss del förändras också barnens roll i familjen och enligt författarna är det 
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sannolikt att barn i ensamföräldersfamiljer mognar snabbare och anförtros 
fler beslut än barn i kärnfamiljer. Deras slutsats stämmer också väl överens 
med Julie Tinson, Clive Nancarrow och Ian Brace (2008) vars studie visar att 
barn som lever med ensamstående mödrar ofta är mer involverade i hushållet 
jämfört med andra familjetyper, men samtidigt också att ju mer välutbildade 
och ensamförsörjande mödrarna är, desto större hushållsansvar tar mödrarna 
själva; något som enligt forskarna kanske kan kopplas till att hushållsarbetet 
då upplevs som mer effektivt, ett måste för någon under tidspress. Bates och 
Gentry (1994) visar också att mödrarna, oavsett bakgrund, månar om att bar-
nen ska känna att de tillhör en familj; något som innebär att man både håller 
fast vid gamla inrotade vanor och söker nya för att etablera sin nya familje-
struktur. Många höll exempelvis fast vid ritualer, som exempelvis jul, på ett 
sätt som i hög grad liknade det man gjorde som kärnfamilj. Om familjemålti-
den var en tradition att hålla fast vid eller något nytt framgår inte av studien, 
men mödrarna gav uttryck för att det var viktigt för familjen att träffas någon 
gång under dagen och att gemensamma måltider då var vanliga. Min reflek-
tion är att dessa måltider måste ske på nya sätt eftersom vardagskonstellatio-
nen med största sannolikhet blir annorlunda efter en separation. På så sätt 
kan måltidsaktiviteten bli ett sätt för den nya familjen att ”göra” en ny familj. 

Flera studier visar, enligt Louise A. Heslop, Judith Madill, Linda Duxbu-
ry och Melissa Dowdles (2007), att ensamstående mammor lägger ner mindre 
tid och ansträngning än gifta kvinnor på olika hushållsupgifter, och då spe-
ciellt de matrelaterade (Burden 1986, McCracken och Brandt 1990; Fassinger 
1993, South och Spize 1994 i Heslop et al. 2007:77). Samma resultat kom även 
Heslop et al. själva fram till när de jämförde ensamstående och gifta kvin-
nors arbete med matinköp och matförberedelser. De konstaterar dock att de 
ensamstående mammorna verkar mer stressade och bland annat upplever en 
bristande kontroll över livet till följd tidsbegränsningar och begränsade resur-
ser. Samtidigt tycks de ensamstående mammorna, till skillnad från många av 
de gifta kvinnorna, inte sträva efter ”supermamma-approachen” där allt ska 
genomföras, och helst mycket noggrant. Heslop et al. menar att detta kan bero 
på att de ensamstående mammorna ser mer realistiskt på vad som kan åstad-
kommas med bara en vuxen i hushållet och att de utsätts för mindre socialt 
tryck att prestera på alla fronter samtidigt. Det kan enligt Heslop et al. också 
indikera att de slipper eventuella krav och konflikter från en manlig partner 
(2007).  

När enföräldershushåll studerats har det till största delen gjorts i famil-
jer med ensamstående mödrar, något som i sig är förståeligt eftersom den 
typen av hushåll också är vanligast. I Sverige, exempelvis, lever huvudde-
len av barnen i ensamföräldershushåll uteslutande med mamman (Statistiska 
centralbyrån 2009a). Betydligt färre konsumtionsstudier har gjorts bland en-
samstående fäder, men det finns några få undantag. Robert Harrison och John 
W. Gentry (2007) belyste exempelvis de utmaningar en ensamstående pappa 
kan stå inför i samband med omställningen från en kärnfamilj där han ofta 
spelat en bakgrundsroll, till en ensamföräldersfamilj där han får en huvudroll 

Vardagsmiddagen bland ensamstående mödrar i fokus



76

i omvårdnaden. Det finns enligt Harrison och Gentry skilda förväntningarna 
på moderskap och faderskap, där moderskap implicerar kärlek och omsorg 
medan faderskap förutsätter beskydd och försörjning. Dessa förväntningar 
kan, enligt Harrison och Gentry, skapa utmaningar i omställningen, utma-
ningar som ofta accentueras av media och marknad. 

Detta är alltså några av de studier som fokuserat på ensamstående för-
äldrars konsumtionsvillkor, men fler behövs alltså. Inte minst, och återigen, 
upplever jag ett behov av att förstå den härva av ambitioner som tycks vara 
involverad i konsumtionssituationen och som kontextualiserar konsumtionen; 
vad som prioriteras och hur härvan alltså organiseras. Exempelvis tycks de 
praktikhärvor som de ensamstående fäderna tar med sig in i sitt föräldraskap 
i Harrisons och Gentrys studie (2007) skilja sig åt betänkligt från de prak-
tikhärvor som ensamstående mödrar tar med sig. Frågan är hur de skiljer sig, 
varför och hur de olika praktikhärvorna utvecklas över tid. På det hela taget 
handlar livet om ett kompromissande och en samordning mellan en rad olika 
ambitioner och strävanden och vardagsmiddagen är, som tidigare nämnts, en 
viktig arena för åskådliggörandet av detta och något som därmed förtjänar 
stor uppmärksamhet. 

Familjemåltiden – ett ideal från fornstora dagar? 
Mat är inte bara en biologisk nödvändighet, utan också högst social och sym-
bolisk. Människan är allätare, men varje kultur väljer ut bara en liten del av 
allt det som enligt naturen skulle kunna fungera som mat. Definitionen av vad 
som är att betrakta som människovärdig mat tillhör helt enkelt en av de mest 
fundamentala normerna i en grupp (Andersson 1987; Fischler 1988). Men det 
handlar inte bara om vad vi äter, utan också om hur och med vilka. Maten 
kan betraktas som en symbol för gemenskap (Murcutt et al. 1992 in Kjær-
nes, Ekstrom, Gronow, Holm och Mäkelä 2001:27) och det vi gör med maten 
är själva kärnan i gruppgemenskapen och ett instrument för socialiseringen 
(Simmel 1957 i Kjærnes et al. 2001:28).  Som framgick av inledningskapitlet 
ses måltiden som en central del för konstitueringen av familjen (se exempelvis 
Arnould och Price 2006; Charles och Kerr 1988; DeVault 1991; Gutierrez et 
al. 2008; Holm 2001; Jansson 1993; Lupton 1996; Wallendorf och Arnould 
1991) samtidigt som många upplever att den är svår att realisera i vardagen. 

På vissa håll hävdas det att våra måltidsmönster har förändrats från den 
traditionella vardagsmiddagen, när alla satt runt bordet och åt vid en och sam-
ma tidpunkt, till ett ätande i farten på väg till olika aktiviteter (se exempelvis 
Fischler 1988). Och snarare än att vara något att applådera upplever många 
det vara oroande. Sociologen Claude Fischler (1988) hävdar exempelvis att 
vi som en konsekvens av måltidens upplösning riskerar att uppleva osäkerhet 
och förvirring och blir därmed illa förberedda på att göra egna val. Det finns 
dock flera studier som motsäger detta och menar att den gemensamma målti-
den fortfarande är relativt vanlig (Cinotto 2006; Holm 2001). Sociologen Ann 
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Murcott menar att den offentliga oron över vardagsmiddagens försvinnande 
varit ett stående inslag under hela 1900-talet. Längtan efter svunna tider och 
den befarade förlusten av mer gyllene tidsåldrar är, enligt Murcott, innebo-
ende hos alla generationer och något som därmed aldrig förändras (jämför 
Murcott 1997). Oavsett om vardagsmiddagen fortfarande är en del av varda-
gen eller inte verkar den ändå vara ett ideal värt att sträva efter för dem som 
definierar sig som familj (Murcott 1997; Wilk 2010).

Det är i princip omöjligt att tala om vardagsmiddagen utan att ta upp klas-
siska sociologiska studier som Nickie Charles och Marion Kerrs Women, food 
and families från 1988 eller Majorie DeVaults Feeding the family från 1991; 
studier som dessutom också refereras flitigt bland familjeforskare inom CCT. 
Charles och Kerr ville förstå vilken roll maten spelade för brittiska kvinnor 
från olika sociala bakgrunder, alla med unga barn. Studien visar bland an-
nat hur de aktiviteter som omgärdar måltiden och som nästan uteslutande 
utförs av kvinnorna, både reflekterar och skapar sociala gränsdragningar. 
Tydligt var hur maten kommunicerar komplexa budskap avseende bland an-
nat kön, makt, status och kärlek samt hur den både inkluderar och exkluderar. 
Kopplingen mellan konsumtion och kärlek visavi familjen är också tydlig i 
DeVaults amerikanska studie bland ett antal kvinnor och ett fåtal män med 
skiftande social bakgrund och alla med barn. Den visar att omsorgen och 
uppoffringen i samband med måltidsarbetet som främst kvinnorna står för är 
grundläggande för familjens välbefinnande. Kvinnorna vill dock inte se det 
omsorgsarbete de utför som ett arbete i sig, utan något som är en självklarhet 
och ett sätt för dem att visa kärlek. DeVault karaktäriserar familjemåltiden 
som ett slitstarkt och positivt laddat ”mytologiserat paket” (1991:36). Enligt 
etnologen Barbro Johansson (2008) färdas detta paket genom tid och rum 
och framstår också som relativt oförändrat när det packas upp i ett nytt sam-
manhang och hela tiden innehåller samma beståndsdelar; familjemedlemmar, 
god och näringsrik föda, hemmiljö, samvaro och trivsel. Middagens innehåll 
och utförande är också något vi lärt oss sedan barnsben, men inlärningen är 
inte alltid helt okomplicerad. Konsumtionsforskarna Annchen Bahr Bugge 
och Reidar Almås pekar i sin studie av norska kvinnors middagsvanor på att 
överföringen av middagsvanor från en generation till en annan präglas av 
såväl solidaritets- som separationsprocesser; det vill säga av både en önskan 
att göra som mamma gjorde och en önskan att vara sin egen (2006:215). Och 
även Deborah Lupton pekar på att de matpreferenser och vanor som etableras 
i barndomen aldrig försvinner utan alltid reageras på, såväl medvetet som på 
annat sätt (1996:67). Frågan är var detta ideal kommer ifrån och hur det tar 
sig i uttryck idag?

Familjemåltiden målas ofta upp som en tradition från fornstora dagar, 
vars mening och betydelser stått sig över tiden och varit oberoende av social 
tillhörighet. Men även om bondefamiljen ingick i en viktig produktionsge-
menskap var arbetet ofta rörligt. Mannen kunde vara borta i perioder un-
der året och familjegruppen var inte alltid basen i umgänget (Frykman och 
Löfgren 1979:77). Detsamma gällde arbetarklassfamiljen under sekelskiftet 
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där föräldrarnas hårda arbete inte gav särskilt mycket tid till umgänge med 
barnen (Frykman och Löfgren 1979:120-21). Vidare har män, kvinnor och 
barn genom tiderna varit långt ifrån att inta måltiden på gemensamma villkor. 
Enligt sociologen Ann Murcott åt exempelvis barnen i välbärgade och adliga 
familjer aldrig med sina föräldrar runt 1800-talet (1997:43). Ojämlikheten 
återfanns även i det gamla bondesamhället där mannen var auktoriteten som 
intog sina måltider vid högsätet, medan kvinnor och barn speciellt vid bjud-
ningar åt vid spisen (Hellspong och Löfgren 1994:250). Vidare gör uppgifter 
om bondelivet i Skåne på 1800-talet gällande att husmodern inte alltid satt ned 
utan ofta stod upp och åt sin mat med pigorna för att få en överblick över bor-
det och se till att alla fick sin mat (Terra Scaniae 2000-2007). Det finns också 
brittiska studier så sent som från 1960-talet som visar att arbetarklasskvinnan 
snarare framstod som servitris än jämlik måltidsdeltagare (Murcott 1997:43). 

Det mytologiserade familjemåltidpaket som DeVault tar upp är däremot 
en relativt ny företeelse som enligt historiken Simone Cinotto har sina rötter 
i 1800-talets västerländska borgerliga kultur (2006), och som följer kärnfa-
miljens utveckling tätt i spåren. Industrialiseringen och det ökade välståndet 
ledde till att arbete och hem i allt högre grad separerades och kom att tillhöra 
två helt skilda sfärer med en tydlig arbetsfördelning mellan könen. Mannen 
fick ansvar för försörjningen via den offentliga sfären och kvinnan stod för 
omsorgen via den privata. Istället för att som tidigare fungera som arbetsen-
het skulle familjen nu stå för avkoppling, omsorg, fostran och vara social 
markör (se exempelvis Frykman och Löfgren 1979). Cinotto beskriver hur 
familjemåltiden i den viktorianska medelklassen i USA fungerade som ett so-
cialt evenemang som var dag organiserade familjen, stärkte dess gemenskap, 
bekräftade dess arbetsfördelning och som manifesterade dess sociala status. 
Statusmarkören handlade om ”smak” och den manifesterades i valet av mat, 
måltidsmiljö och inte minst bordskick där självbehärskningen var särskilt 
viktig (2006:20-22). Laura Shapiro pekar på att den viktorianska medelklas-
sen i USA, som såg sitt sätt att organisera familjelivet som det ideala, också 
var mån om att sprida det till andra och i deras ögon ytterst oorganiserade 
delar av samhället (1986 i Cinotto 2006:21-22). Ansträngningarna visade sig 
bli riktigt framgångsrika; i början av 1900-talet var familjemåltidsidealet vida 
spritt, inte minst bland de grupper som var i störst behov av social acceptans, 
samtidigt som sociala och materiella omständigheter hindrade många från att 
uppfylla det (1986 i Cinotto 2006:21-22). Som tidigare nämnts visade Fryk-
man och Löfgren (1979) på en parallell utveckling i Sverige där reformivrare 
på samma sätt arbetade för att sprida sina ideal bland den ”oborstade” all-
mänheten. Dessa ”välgörare” ansåg att fattigdomen snarare var produkten av 
de fattigas svagheter än orsakad av social orättvisa, och i deras ögon var ett 
välskött hem den största garanten för lugn och ro (Cinotto 2006:22); en syn 
som till viss del tycks ligga kvar än idag (jämför Wilk 2010). Familjemåltiden 
manifesterade alltså en ideologi som separerade samhället i två skilda sfärer 
där den offentliga omhändertogs av männen och den privata av kvinnorna, 
och den fungerade också som ett utmärkt tillfälle att fostra barnen in i samma 
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tankesätt och samtidigt lära dem vikten av den tidens högt värderade själv-
behärskning; ett än mer accentuerat krav idag med alltings lättillgänglighet. 

Familjemåltidens segertåg fortsatte in i 1950-talet. Det var då kärnfamil-
jen hade sin gyllene ålder och det var också då familjemåltiden blomstrade 
som bäst. Den ekonomiska boomen gjorde att många kvinnor kunde stanna 
hemma och enligt Cinotto anslöt sig då många, om inte majoriteten, till fa-
miljemåltidens ”kulturella hegemoni” (2006:29). Kvinnorna förväntades vara 
moderna och utnyttja tidens massproducerade varor samtidigt som de skulle 
stanna hemma och vara omvårdande. Men kärnfamiljens gyllene era var kort 
och dess lyckliga fasad krackelerade i samband med feminismens intåg under 
1960- och 70-talen som gjorde kvinnorna alltmer kamplystna. Som tidigare 
redovisning redan konstaterat har nya familjekonstellationer och levnadsideal 
följt i kampens kölvatten. Men frågan är vad som hänt med familjemåltiden? 

Ja, i linje med vad jag skriver om familjemåltiden i inledningskapitlet 
konstaterar Cinotto att det bland amerikaner fortfarande tycks finnas en bred 
konsensus kring värdet av familjemåltiden som ett sätt att hålla samman fa-
miljen och uppfostra barnen. Och många av amerikanerna säger sig dela eller 
i alla fall försöka dela måltid tillsammans med familjen åtminstone några 
gånger i veckan (Cinotto 2006:32). Även Murcott konstaterar att familjemål-
tiden som ideal tycks bestå även bland engelsmännen (1997:46) och lands-
männen Alan Warde och Lydia Martens visar att idealet också eftersträvas i 
det vardagliga görandet; 75 procent av de intervjuade i deras studie hade ätit 
tillsammans med sin familj i hemmet dagen innan (2000:17 i Holm 2001:211). 
Sociologen Lotte Holm visar att den gemensamma varma måltiden i familjen 
fortfarande är vanlig likaså i Norden (2001). Men kanske inte varje dag utan 
snarare på en varannandagsbasis. Hon konstaterar vidare att den är vanligare 
bland äldre än bland yngre, men påpekar att detta inte behöver utgöra en trend 
utan istället kan ha med olika livsfaser att göra (2001:212). Holm pekar också 
på att måltiden är vanligare bland tvåföräldersfamiljer än bland enförälders-
familjer och menar att detta kan bero på att man är mer benägen att äta till-
sammans med en annan vuxen och barn än enbart med barn (2001:209). Här 
ställer jag mig dock frågan om det inte snarare beror på en betydligt större 
tidspress bland de ensamstående. I stort följer familjemåltidens utveckling 
kärnfamiljens tätt i spåren, både som ideal och i det vardagliga görandet, och 
verkar i mångt och mycket fungera som ett försök att materialisera kärnfamil-
jens ideal och kanske även andra. Den idealiserade bilden av familjemåltiden, 
som till stor del fortfarande vilar på kvinnans obetalda arbete i hemmet, tycks 
alltså ha överlevt omvandlingen in i senmoderniteten förhållandevis väl som 
symbol för stabilitet och ordning. Men idag är kvinnorna istället i hög grad 
dubbelarbetande och måltiden därför betydligt svårare att upprätthålla. 

Som nämndes i inledningen har jag, istället för att definiera vad som är 
att betrakta som vardagsmiddag redan på förhand, låtit informanterna leda 
mig fram till vad de anser vara en vardagsmiddag. Tidigare forskning visar 
dock att den brukar avkrävas ett visst innehåll och vissa aktivitetsmoment 
(se exempelvis Murcott 1982) och vidare att den mat som där konsumeras 
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inte bara konsumeras för vad den gör med kroppen, utan också för vad den 
symboliserar (Arnould och Price 2006; Johansson 2008; Lupton 1996; Mäkelä 
1991). På sätt och vis kan vardagsmiddagen därmed beskrivas som en ritual, 
det vill säga som en typ av expressiv, symbolisk aktivitet beståendes av en 
rad handlingar enligt en viss sekvens, som reglerar såväl vad som äts och hur 
det äts, och som tenderar att repeteras över tid (jämför Rook 1985:252). Enligt 
Durkheims tolkning av ritualer fungerar de som medel för att stärka grup-
pens sammanhållning och skapar därmed social ordning (Durkheim 1912:214 
i Ilmonen 2001:12). Malinowski pekar i sin tur på ritualer som verktyg för att 
reducera oron kring hur olika situationer ska hanteras (Malinowski 1948:79-
81 i Ilmonen 2001:12). Såväl Durkheims som Malinowskis syn på ritualer går 
sålunda hand i hand med det Giddens menar är rutinernas syfte (1984:282). 
Ritualernas strikta och explicita regler skiljer sig dock, enligt Ilmonen, från 
rutinernas mer tillåtande ”andra natur” som ofta följs omedvetet och där de 
situationer som uppstår i vardagen löpande hanteras i enlighet med vad som 
kan tänkas vara rimligt och normalt (2001:13). Liksom konsumtionsforska-
ren David Marshall som pekar på att vardagsrutinen är mer representativ för 
vår relation till mat än ritualen (2005:82), menar jag att de vardagsmiddagar 
jag studerar snarare är att betrakta som rutiniserade än ritualiserade. Men 
samtidigt kan rutinerna dock bottna i ritualer, vars symbolik sedan lång tid 
inkorporerats i dem och vars ursprungliga syfte kan vara svårt att avläsa 
(jämför Campbell 1996:57 i Ilmonen 2001:11). Kanske fortsätter ritualernas 
övergripande ramverk ändå att omedvetet att påverka rutinernas utformning; 
eller kanske är det övergripande ramverket sedan länge övergivet och istället 
ersatt med ett nytt. Det övergripande ramverk som rutinerna och ritualerna är 
en del av är, menar jag, ett annat ord för praktiken. Middagskonsumtionens 
alla rutiner är således del av en eller flera praktikers övergripande menings-
skapande ramverk.  

Det finns åtskilliga studier inom CCT-fältet som tar upp kopplingen mel-
lan mat och familj, däribland Melanie Wallendorfs och Eric J. Arnoulds klas-
siker ”We gather together: Consumption rituals of Thanksgiving” (1991) som 
visar hur man genom Thanksgivingfirandets extraordinära matkonsumtionen 
firar familjen och förstärker dess samhörighet. Millers teori om rutininköpen 
och deras koppling till forna tiders offerriter pekar i sin tur på att den extra-
ordinära konsumtionen ofta föregås av perioder av försakelse med hjälp av 
vilka familjebanden också förstärks. Enligt Miller (1998) kan offrandet ses 
som en process där konsumenterna maximerar sitt hushållande med resurser 
i vardagen i syfte att investera för framtida extraordinära tillfällen, exempel-
vis olika typer av familjehögtidligheter. Rutininköpen innehåller alltså, enligt 
Miller, en växelverkan mellan försakelse och firande och den som styr detta i 
en familj är som regel modern. Konsumtionsforskaren Benedetta Cappellini 
(2009) drar på Millers resonemang genom att visa hur ett antal mödrarna hus-
håller med matutgifterna genom att återanvända matrester för att spara såväl 
tid som pengar och energi för framtiden. Millers koppling till offerriter gör att 
måltiden ses som en gåva till den som är i fokus för kärleksbetygelsen, idag 
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oftast barnet (1998). Också Lupton väljer att konceptualisera måltiden som 
en gåva, oftast från hustrun och modern till den resterande delen av familjen, 
och menar att det är den ultimata gåvan eftersom den ger kroppen näring så-
väl fysiologiskt som känslomässigt (1996:47). 

Som tidigare nämnts innefattas konsumtion inte bara av inköpsaktivite-
ter och användning, utan också av omvandling och egen meningsproduktion. 
Inom matområdet finns ett flertal CCT-inspirerade studie som tar upp just det-
ta genom att visa hur konsumenterna modifierar och personifierar det mass-
producerade; däribland märkesvaror (Coupland, Ianbucci och Arnould 2005), 
fryst mat (Shove och Southerton 2000) eller färdiglagad mat där Wallendorf 
och Arnoulds ovannämnda Thanksgivingstudie (1991) ger flera exempel och 
där omvandlingen som helhet kan skapa ett gemyt bortom marknadens kyla 
(Trolle-Linnet 2010). Studierna visar hur konsumenternas smak, livsstil, klass 
och kön materialiseras via omvandlingen och hur denna typ av konsumtion 
påverkar konsumenternas relationer. Ytterligare ett tydligt exempel på detta 
är konsumtionsforskarna Risto Moisios, Eric J. Arnoulds och Linda L. Pri-
ces (2004) studie av hemlagad mat som framhåller den hemlagade matens 
betydelse för familjeidentiteten och dess roll som gränsvakt mot marknadens 
försök att tränga in i privatlivet. 

Det hemlagade maten kan vidare också ses som en moralisk symbol för 
den ordning som bör råda i hemmet, en symbol som till största delen ”drab-
bar” kvinnorna i deras försök att realisera de krav som omger den (Moisio et 
al. 2004). Middagen som moralisk symbol är också något som antropologen 
och konsumtionsforskaren Richard Wilk (2010) studerar och konstaterar att 
föräldrar som inte serverar och äter gemensamma middagar med sina barn 
ses som sämre. På det hela taget ser Wilk de offentliga amerikanska institu-
tionernas vurm för familjemiddagar som ett sätt för dem att avsäga sig det so-
ciala ansvaret och istället lägga det på icke önskvärda familjekonstellationer 
och aktiviteter. Konsumtionsforskarna Amber Epp, Kelly Frias-Gutierrez och 
Linda Price (2009) har även de tagit fasta på middagen som moralisk symbol 
i sitt konferenspapper där ambitionen är att spegla hur de diskurser som for-
mas av politiker och media kan få stora konsekvenser för kvinnor. Epp et al. 
undersökte ett antal amerikanska kvinnors syn på middagen generellt och på 
Family Day-kampanjen5 mer specifikt samt hur middagspraktiken gestaltade 
sig och förhandlades mot bakgrund av dessa perspektiv. Exempelvis visar 
studien att såväl kvinnorna som Family Day-kampanjen hyllade ”den goda 
moderns” uppgifter att fostra och ge familjen omsorg, snarare än hennes per-
sonliga utveckling och karriär; alltså en tydlig motreaktion mot de feministis-
ka debattörer som lyfter fram kvinnlig karriär och personlig utveckling utan-
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för hemmet. Vidare pekar studien på att marknaden försöker vara kvinnorna 
behjälplig i deras strävanden, men sällan på ett tillfredställande sätt. Varken 
halv- eller helfabrikaten kan någonsin konkurrera med det hemlagade och här 
finns en tydlig koppling till Moisio et al.s studie som betonar den hemlagade 
maten som moralisk symbol för den ordning som bör råda i hemmet och för 
kvinnans plikt att upprätthålla den. 

Epp et al.s konferenspapper föregicks av och bygger delvis på ett konfe-
renspapper av Guiterrez, Price och Arnould (2008) om familjemåltiden. Här 
lyfter man fram de många kvantitativa studier som pekar på middagens alla 
positiva aspekter men som inte belyser om familjerna själva upplever dem 
som viktiga och i så fall på vilket sätt. Guiterrez et al. frågade därför ett antal 
familjer om och i så fall varför de såg familjemiddagarna som betydelsefulla 
och studerade samtidigt hur deras vardag överensstämde med detta. Studien 
visar att middagen ses som ett prioriterat projekt och som fundamentalt för 
byggandet av familjen, samtidigt som den ofta konkurrerar med de olika fa-
miljemedlemmarnas enskilda identitetsprojekt. Men vad som är att betrakta 
som middag skilde sig samtidigt åt mellan familjerna. Varför man väljer att 
ägna familjemåltiden tid tycks, enligt studien, bland annat bero på den fysis-
ka närheten mellan individerna runt middagsbordet, de tydliga normerna för 
hur man ska bete sig och den strukturerade konsumtionssekvensen; faktorer 
som alla underlättar och förstärker öppenhet, intimitet och kollektiv identitet. 
Dessutom symboliserar, enligt studien, vardagskvällens måltid en samman-
komst och rening av familjen i linje med den nostalgiska bilden av familjen 
som en tillflyktsort från världen utanför. Samtidigt visar det sig vara svårt att 
upprätthålla dessa ideal i vardagen. Tal om tillfälliga krissituationer var den 
sköld informanterna satte upp för att skydda drömmen om familjemåltiden 
och här blir kopplingen till John Gillis (1996 i Bäck-Wiklund 2003) tidigare 
nämnda resonemang om de två familjerna tydlig; att man å ena sidan har en 
familj som man lever med på vardaglig basis och å andra sidan en som man 
lever med i sina drömmar. Här kan dock marknaden, enligt Guiterrez et al. 
(2008), hjälpa till att överbrygga gapet mellan ideal och vardag, samtidigt som 
en rad normer också begränsar hur marknaden kan användas. Jag vill dock 
lägga till att marknaden med största sannolikhet också är mycket skicklig 
på att skapa upplevda gap mellan ideal och vardag som den mer än gärna 
bistår med att överbrygga. Konferenspappret visar också samspelet mellan 
tid, plats och konsumtion i våra vardagsliv; för att skapa familj måste man 
mötas i samma tidrum och här fungerar middagsbordet som ett epicentrum. 
Sammanfattningsvis åskådliggör de ovan redovisade studierna att middagen 
följer kärnfamiljens utveckling tätt i spåren och kvarstår som ideal, och att 
kvinnorna i huvudsak kvarstår som ansvariga för att eftersträva detta ideal i 
vardagen. Detta samtidigt som det också står många hinder i vägen för dess 
genomförande. De olika konsumtionsaktiviteter som är involverade i kon-
sumtionssituationen, som planering, inköp, modifiering, tillagning, efterar-
bete och inte minst själva ätandet, är sin tur inte bara viktiga funktioner för 
vardagsmiddagens faktiska genomförande, utan innehar också viktiga sym-
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boliska uppgifter som speglar familjen och dess relation till marknaden; en 
symbolik och ett genomförande som i sin tur kan relateras till olika praktiker. 
Frågan är varför just middagen är en så viktig symbol för familjen trots de 
många hinder som står i vägen och varför det är just kvinnorna som upprätt-
håller den? Avhandlingen kommer vartefter att visa att modrandepraktiken 
kan ge dessa studier ett övergripande ramverk, samtidigt som studierna också 
bidrar till att fördjupa detta ramverk ytterligare. 

Slutligen en kort reflektion kring den senmoderna maten
Vi får inte heller glömma all den oro och ambivalens som själva maten omgär-
das av; en ambivalens som har med senmodernitetens förändringsprocesser 
och experternas övertagande av matproduktionen att göra. När det inte längre 
finns en sammanhängande tradition som vägleder och när det dessutom finns 
allt fler alternativ kring vad man kan äta, blir de praktiker som kan relateras 
till matkonsumtionen föremål för en allt större reflexivitet. Detta samtidigt 
som en strid ström av motstridiga expertråd från TV-kockar, livsmedelsindu-
stri, dietister, privata tränare, läkare, livsmedelsverk, forskare och andra gör 
det än svårare för lekmannen att välja (jämför Östberg 2003; Giddens 1991).

Dessutom rör en central fråga följdverkningarna av att tillverka mat i stor 
skala. Industrins övertagande av matlagningsarbetet har visserligen medfört 
att främst kvinnor frigjorts från detta arbete, men samtidigt också en förlorad 
kompetens och en bristande insyn i hur maten produceras (Stjerna 2007:21). 
Och här ser vi tydligt hur hela den tillit den senmoderna människan måste 
ha till de olika experterna också paras av tvivel och risktagande. Jacob Öst-
berg (2003) och Marie-Louise Stjerna (2007) tar i sina avhandlingar båda upp 
frågor som rör mat och ätandet i relation till risker och identitetsskapande.  
Stjerna pekar på att maten alltmer ses som lösryckt från sina ”naturliga” mil-
jöer och förutsättningar. Och eftersom naturen bland många uppfattas som 
god och det naturliga därmed som det goda, ses den industriella inblandning-
en som en farlig utveckling (jämför Wibeck 2002 i Stjerna 2007:27), inte bara 
för människor utan också för djur och natur. På det hela taget väcker, enligt 
Stjerna, den storskaliga produktionen etiska frågeställningar med avseende 
på såväl djur som natur och människa (2007:59).

Vidare har konsumtionskulturens fokusering på kroppen ökat och i Väst-
världen regerar smalhetsidealet medan övervikt kopplas samman med svag-
het. Kroppen ses inte bara som ett bevis för hälsa eller ohälsa, utan också 
som ett bevis för inre karaktärsdrag som själdisciplin eller lathet och som en 
spegling av den sociala bakgrunden och smaken (Lupton 1996:129;137). Men 
kroppen uppfattas inte som ett ”fait accomplit”, utan som ett projekt och som 
vi uppmanas att ta ansvar för. Detta samtidigt som vi också måste hantera 
konsumtionskulturens uppmaningar till välbehag, nöje och njutning. (Lupton 
1996:153). På det hela taget ses vi alla, enligt Stjerna i sin sammanfattning av 
det aktuella forskningsläget, i allt högre grad som individuellt ansvariga inte 
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bara för kroppen och den egna hälsan, utan för hur livsmedelskonsumtionen 
tär på både djur och natur. Fram tonar alltså bilden av ett risksamhälle som 
ställer höga krav på sina medborgare (Stjerna 2007:43). 

Sammantaget åskådliggör genomgången av den forskning som behand-
lar familjen, vardagsmiddagen och maten den valda konsumtionssituationens 
roll som nod i ett nätverk som involverar en rad aspekter av en människas liv; 
och understryker därför att konsumtionen inte bör studeras som ett isolerat 
fenomen, utan att den måste förstås i relation till hela den ”härva” av engage-
mang konsumenten kan tänkas koppla till middagen. Som nämndes tidigare 
kommer jag att visa att många av dessa studiers resultat sammanfaller med 
mina. Och, inte minst, hur de hänger ihop med det övergripande ramverk jag 
introducerar i avhandlingen och som jag menar kan öka vår förståelse för 
konsumtion som socialt och kulturellt fenomen.
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4. 

Att undersöka vardagsmiddagskonsumtion

Jag stod i funkishusets trapphus och knackade på dörren eftersom ring-
klockan inte tycktes fungera. Jag hade gjort två pilotstudier tidigare, men 
det här var mitt första ”riktiga” besök och hjärtat bultade hårt. Det var nu 
jag skulle studera den eventuella vardagsmiddagen och där vilka praktiker 
informanterna var involverade i. Dörren öppnades strax och där stod Karin 
och log mot mig. Hon tycktes lika nervös som jag. Vi hade visserligen träf-
fats en gång förut, över en lunch, men det här var första gången på Karins 
hemmaplan. Karin bjöd in mig och jag hängde av mig jackan i tamburen, tog 
min väska innehållandes anteckningsblock, bandspelare, kamera och några 
lösa frågor över axeln och följde efter henne in i den 83 kvadratmeter stora 
lägenheten. Trots mina förberedelser var det egentligen först när jag klev in 
genom dörren som jag förstod hur stort det här var; att någon öppnade sina 
dörrar för mig; dörrarna till något av det mest privata en människa har; hem-
met där så mycket av garden är nere. Eller? Jag blev lättad när jag såg att 
sonen ännu inte dykt upp. Nu skulle jag få några minuter med henne ensam 
först. Det kändes bra. 

Hon ledde mig genom den smala hallen med två sovrum och kök på höger 
sida och med ett litet badrum med badkar och dusch samt en liten arbetsalkov 
till vänster. Längst in fanns vardagsrummet, lägenhetens kärna. Hallen var 
mörk, men lystes upp av en rad familjefotografier på syskon och syskonbarn 
och, inte minst, av arbetsalkovens fotografier på sonen Gustav från två års 
ålder och fram till cirka åtta år. Nu var han 12 år, men fler fotografier verkade 
inte få plats. Under rundturen småpratade vi om fotografier, inredning och 
barn och båda tycktes vi treva oss fram till något som skulle kännas normalt. 
Trots att ingenting i den här situationen ju egentligen var ”normalt”, eftersom 
det låg utanför såväl hennes som mina gängse rutiner. Ännu så länge. Jag 
kände ett stort ansvar, eftersom jag ju var den som initierat det hela och som 
ju i alla fall skulle verka van vid den här typen av situationer. Därför gjorde 
jag allt för att förtränga min egen osäkerhet och att få Karin att känna sig 
bekväm. När vi kom in i köket såg jag att hon förberett sig inför tillagningen. 
På diskbänken i det långsmala köket låg en stor köttfärs framlagd för att tina 
tillsammans med en stekpanna, en lök och en skärbräda. 
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Strax efter det att vi avslutat rundturen kom sonen hem med en kompis som 
skulle hämta något. Karin gick ut i hallen och småpratade med dem medan 
jag satte mig på kökssoffan i köket. Kompisen gick och snart kom Karin in 
med Gustav i köket. Vi hälsade. ”Vem är du?”, tycktes den blyga blicken fråga 
och jag retade mig på att jag inte hade förberett det hela bättre. Kritiska ton-
årsbarn var ju något helt annat än nyfikna småbarn som gärna hoppade upp 
i famnen. Och min erfarenhet av tonårsbarn var visserligen inte noll, men 
knapphändig. Min första instinkt var att avväpna mig själv genom att berätta 
att min forskning ”bara” handlade om vardagsmiddagen och hur den skapar 
mening i våra liv och att jag hade för avsikt att studera detta bland ett antal 
familjer. Varav de var en. Blicken såg tom ut. ”Bra början det här!”, tänkte 
jag desperat. Men så fick jag syn på den optimala samtalstråden, hans iPhone! 
Där glittrade blicken till och trots att samtalet kanske inte flöt på obehindrat, 
lyckades vi åtminstone etablera någon form av kontakt via iPhonen. Jag hade 
lyckats få lite koll på telefonen under min sommar i USA och visste så pass 
mycket att jag i alla fall kunde ställa några frågor. Jag fick veta att Gustav 
hade ett stort intresse för Apples olika produkter och att Karin stått först i 
kön för Gustavs räkning när iPhonen lanserades i Sverige. Han visade mig 
telefonens olika funktioner och jag frågade på bäst jag kunde. 

Och så påbörjades tillagningen av middagen. Gustav stod i köket tillsam-
mans med sin mamma och tog emot allehanda instruktioner. Det var tydligt 
att köket inte var gjort för två. Både hon och Gustav hade en tendens att gå in 
i varandra. Själv satt jag i kökssoffan med anteckningsblocket i knäet och frå-
gade om det var okej att sätta på bandspelaren. ”Visst!”, sa Karin. Då det kän-
des lite fånigt att bara sitta och stirra på deras görande, började jag småprata 
och ställa frågor samtidigt som jag försökte anteckna mina observationer så 
diskret som möjligt. Trots mina piloter var jag inte riktigt säker på hur jag 
skulle lägga upp det hela och kände att jag nog var lite rädd för tystnaden. Jag 
ville få dem att känna sig bekväma tillsammans med mig och inte som iakt-
tagna råttor i ett laboratorium. Därför kändes småpratet fint. Men jag märkte 
snart att det var en viss konst att samordna småpratet med observationerna; 
att det krävde en viss koordineringsförmåga och lyhördhet från min sida som 
gjorde att mitt småprat inte störde deras görande. Under fältarbetets gång 
blev jag dock skickligare och varse att småpratet ju alltid fastnade på bandet, 
samtidigt som observationerna istället skulle ner i blocket. Små hastiga klud-
dar som hjälpte mig att staga upp minnet. Jag insåg också att jag inte skulle 
få se annat än glimtar av den konversation som vanligen flöt på mellan Karin 
och Gustav. Med tiden blev jag också varse att Gustav inte brukade hjälpa 
till. Att detta första möte var något av ett undantag. Och på så sätt blev vikten 
av långvariga studier inte bara en teoretisk kunskap utan också en praktisk 
erfarenhet. 

Som forskare hade jag självklart ett överläge under hela vår samvaro i det 
att jag samlade material för något som för henne var oklart och odefinierbart. 
Visserligen framstod det snart att jag inte var någon expert på vare sig matlag-
ning eller dieter, men vad var det då jag var ute efter egentligen? Konsumtion 
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och meningsskapande? Jag förstår att mina ganska ostrukturerade samtal och 
observationer måste ha framstått som luddiga för många och vissa försökte 
hjälpa mig att strukturera mitt ”forskande” genom att visa upp budgetar och 
dylikt. Men trots mitt för informanten kanske otydliga syfte och indirekta 
överläge fick jag ändå känslan av att jag över tid kom närmare informanterna 
och att inte bara jag utan att också de fick ut mycket av våra samtal om mat 
och våra barn. För min dotter Rebecca var ett viktigt inslag under hela fältar-
betet. Genom att ta upp mina egna erfarenheter som mor, kände jag att relatio-
nen blev mer av ett givande och tagande; att de kunde spegla sina erfarenheter 
i mina och vice versa. Men min osäkerhet inför vissa av tonårsbarnen lycka-
des dock aldrig lägga sig. Där visste jag aldrig riktigt hur jag skulle agera för 
att kännas rätt. Genom sin blotta närvaro gjorde de klart för mig att jag inte 
”tillhörde”, påminde mig om min roll som forskare och såg därmed till att jag 
inte riskerade att ”go native” i relationerna med deras mammor. 

I det som följer kommer jag att diskutera min syn på hur man under-
söker en konsumtionssituation som vardagsmiddagen med det övergripande 
kunskapsmålet att där utröna vilka konsumtionsaktiviteter som kan urskiljas; 
vilka ambitioner praktikbärarna tycks ha med dessa konsumtionsaktiviteter; 
vilka praktiker som mot bakgrund av dessa ambitioner tycks vara verksam-
ma; hur de olika praktikerna förhåller sig till varandra och, slutligen, vad 
dessa praktiker därmed kan säga om konsumtionssituationen. Så långt det är 
möjligt kommer jag här att reflektera över hur den valda metoden, de valda 
informanterna, mina personliga erfarenheter, undersökningssammanhanget 
och min litterära gestaltning format studien (jämför Alvesson och Sköldberg 
2000:247-54).

Ett etnografiskt fältarbete
Studien baserar sig på ett etnografiskt fältarbete under cirka sju månader 
bland nio ensamstående mödrar i Storstockholmsregionen. Som det här ka-
pitlet kommer att visa i mer detalj, är den etnografiska metoden speciellt läm-
pad för att förstå praktiker och är också den metod som ett flertal av CCT:s 
praktikstudier har använt sig av (se exempelvis Allen 2002; Holt 1995; Kates 
2002; Sandikci och Ger 2010; Üstuner och Holt 2010). För att repetera består 
alltså praktiken av ett antal handlingar i form av göranden och låtanden som 
koordineras med hjälp av förståelser, explicita regler, teleoaffektiva struktu-
rer och materialitet. Etnografins många källor gör det möjligt att fånga det 
studerade fenomenet ur många perspektiv; själv använde jag mig av de tre 
primära källor metoden som regel utgörs av: 1) observation och deltagande, 
2) informanternas muntliga berättelser, både sådana som framkommit natur-
ligt och via intervjuer, samt 3) olika sorters dokument och artefakter (jämför 
Hammersley och Atkinson 2007:140). Antropologen Clifford Geertz var den 
som förde fram betydelsen av etnografins ”tjocka beskrivningar”, som syftar 
till att ge oss en större och bredare förståelse för alla de lager av mänsklig 
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aktivitet som finns i den kultur som studeras. Detta eftersom kulturen, enligt 
Geertz, inte finns som någon abstrakt storhet i människors huvuden, utan som 
observerbara handlingar (1973). Som jag tolkar Geertz är det alltså först är när 
vi ser människors handlingar som vi kan avläsa handlingarnas logik och där-
med också förstå den kultur de utgör en del av. I linje med Geertz sätter också 
den praktikinspirerade forskaren Ann Swidler likhetstecken mellan kultur 
och praktik och menar att kultur är organiserat handlande, något vi gör enligt 
en mer eller mindre synlig logik som forskaren behöver förstå (2001:76). På 
det hela taget menar Geertz att sociala handlingar är mer än kommentarer 
till sig själva och att den etnografiska studiens alla detaljer gör det möjligt att 
inte bara tänka på större frågor, utan, ännu viktigare, att tänka kreativt med 
dem: ”Små fakta talar till större frågor [...] eftersom det är det de är till för” 
(1973:23). I det följande kommer jag att argumentera för den valda metoden 
och ge ytterligare detaljer om hur jag använde mig av den. 

Ensamstående mödrar i fokus 
För att närma mig konsumtionens kontext, som enligt mina praktikteoretiska 
utgångspunkter alltså utgörs av de praktiker som utförs i samband med kon-
sumtionen, valde jag att studera enskilda praktikutövare som ansåg sig vara 
(eller inte vara) involverade i vardagsmiddagskonsumtion. Och, som tidigare 
nämnts, valde jag att fokusera på ensamstående mödrar; detta eftersom po-
ängen med konsumtionskontexten blir än mer tydlig om man speglar dess 
eventuella komplexitet och eftersom ensamstående mödrar kan få komplexi-
teten att framträda med extra skärpa. Vidare framträder praktikkomplexets 
inbördes organisering med extra tydlighet eftersom de ensamstående möd-
rarna till följd av sina knappa resurser sällan kan göra allt samtidigt utan 
måste prioritera. Dessutom har det under studiens gång också visat sig att en-
samstående mödrar, trots att deras andel växer (se exemeplvis Bak 2003:120), 
är en ännu relativt outforskad grupp inom CCT-fältet (Commuri och Gentry 
2000, 2010). Det är bland dessa praktikutövare som jag frågat mig vilka kon-
sumtionsaktiviteter jag kan urskilja, vilka ambitioner praktikbärarna tycks 
ha med dessa konsumtionsaktiviteter, vilka praktiker som mot bakgrund av 
dessa ambitioner tycks vara verksamma, hur de olika praktikerna förhåller sig 
till varandra, och, slutligen, vad dessa praktiker därmed sammanfattningsvis 
kan säga om en konsumtionssituation som vardagsmiddagen. Kvinnorna har 
anonymiserats och i det som följer kommer jag omväxlande att kalla dem vid 
fingerade namn samt för kvinnor, mammor och informanter6. Jag har även 
fingerat barnens namn, i vissa fall bytt barnens kön samt förändrat kvinnor-

6 För att underlätta framställningen använder jag begreppet informant, som är vedertaget och 
kommer från den klassiska antropologins engelska motsvarighet ”informant”. Samtidigt är 
jag medveten om att informant kan ge en känsla av ensidigt informationsutbyte och därmed 
skymma den dialog och den ömsesidighet som relationen mellan mig och kvinnorna, enligt 
mitt sett att se det, byggde på.
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nas yrken och vissa andra bakgrundsvariabler på ett sådant sätt att det enligt 
min bedömning inte inverkat vare sig på studiens atmosfär eller resultat.

För att få en känsla för forskningssituationen och för hur jag skulle ut-
forma detaljerna i studien inledde jag med en pilotstudie av två ensamstående 
mödrar som var vänner till vänner. Pilotstudien var krävande för kvinnorna, 
såväl tidsmässigt som integritetsmässigt, och fick mig att inse att det kunde 
bli svårt att få tillgång till informanter. En av kvinnorna ville avsluta efter två 
middagsträffar, medan den andra var villig att fortsätta och deltog också i min 
huvudstudie. För att inte famla i det blå i samband med rekryteringen för hu-
vudstudien, valde jag att närma mig informanterna via Sveriges största intres-
seförening för ensamstående föräldrar, Sveriges makalösa föräldrar (SMF)7 
som också fungerade som en garant för mitt ärliga uppsåt. Föreningen, som 
har intresse av att stödja forskning som belyser ensamstående föräldrars si-
tuation, gav mig tillgång till sina medlemmar genom att publicera mitt upprop 
(bilaga 1) i sitt nyhetsbrev och sin medlemstidning samt genom att presentera 
min forskning på sin hemsida. Föreningen gav mig också tillgång till sina lo-
kala nätverk där jag fick möjlighet att presentera min forskning för potentiella 
informanter. Totalt anmälde sig 22 personer via SMF, både män och kvinnor. 
Jag blev tvungen att tacka nej till åtta av dem av praktiska skäl eftersom de 
bodde utanför Storstockholmsområdet. Av de 14 informanter som kvarstod, 
alla kvinnor, hoppade fem av efter min första utforskande intervju; två på 
grund av skeptiska barn, två till följd av sjukdom och en för att hon befarade 
att det skulle bli alltför tidskrävande. Till de nio som kvarstod tillkom två; en 
via pilotstudien och en via en av de informanter som redan anmält sig. Totalt 
anmälde sig alltså 11 mödrar i Storstockholmsområdet till min studie. Två av 
dessa blev det av tidsskäl dock bara en middag tillsammans med och jag har 
därför valt att exkludera dem från materialet. De nio som kvarstod hade jag 
kontakt med från våren 2008 och följde dem sedan ganska intensivt under sju 
månader mellan september 2008 och mars 2009. 

Min ambition var sålunda att studera en konsumtionssituation som var-
dagsmiddagen, i den mån en sådan förekom, och jag lät informanterna styra 
vad en sådan egentligen innebar för dem. I mitt upprop påtalade jag att jag 
var intresserad av ensamstående föräldrars situation i dagens Sverige, men 
främst ”hur man som ensamstående förälder får ihop vardagsmiddagen” och 
att jag då ville studera ”allt det där vardagliga som hör måltiden till; hur man 
planerar, handlar, lagar, äter, slänger, sparar och så vidare.” Tillsammans bo-
kade vi lämpliga tider för hur jag på bästa sätt skulle kunna observera och 
delta i detta görande och det var också på så sätt studien tog form. ”Riktiga” 
etnografier kräver en intensiv närvaro, men av praktiska skäl var det varken 

7 Sveriges makalösa föräldrar bildades 1996 och är Sveriges största intresseförening för en-
samstående föräldrar med ca 2 000 medlemmar över hela Sverige, men främst i Stockholm. 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden med målet att förbättra situationen för en-
samstående föräldrar och deras barn genom att fungera som en stödorganisation för individu-
ella medlemmar och även genom att driva frågor och initiera/stödja forskning som kan vara 
till nytta för ensamstående föräldrar (Sveriges makalösa föräldrar 2011)
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möjligt eller önskvärt att ha mig hängande där ständigt och jämt, vare sig från 
deras eller min sida. Snarare än att invadera deras liv som helhet genomförde 
jag ett slags ”tidsbokningsetnografi” som kan karaktäriseras av att etnografen 
inte lever med familjen, utan besöker den enligt avtalade tider (jämför Luhr-
mann 1996:vii; Trolle Linnet 2010:32). Jag valde att följa samtliga informanter 
parallellt och träffade dem löpande med några veckors mellanrum. Men våra 
möten var som regel intensiva och vi spenderade allt som oftast runt tre tim-
mar tillsammans. Många av informanterna hade fullt upp och jag kände att 
tre timmar ofta var mer än nog och att de heller inte önskade en träff alltför 
tätt inpå. Vissa av dem var dock mer tillgängliga och dem träffade jag också 
oftare än andra, något som också framgår av tabell 4.1. Efter det att fältarbetet 
avslutades våren 2009 har jag hållit informanterna löpande informerade om 
hur studien fortskridit via e-postmeddelanden runt två gånger per år. Vissa 
har svarat och uppdaterat mig om läget, andra inte. 

Mitt primära mål var inte att få ett representativt urval utan att få en till-
gånMitt primära mål var inte att få ett representativt urval utan att få tillgång 
till en grupp människor som var beredda att ge mig en djupare förståelse för 
komplexiteten i det fenomen jag hade för avsikt att studera. Det handlade inte 
om kvinnorna i sig utan om kvinnorna som praktikutövare och sålunda om 
hur de kunde belysa de kollektiva praktiker som var verksamma i den aktu-
ella konsumtionssituationen. Den grupp jag studerade bestod av svenskfödda 
ensamstående kvinnor i medelklassen med eftergymnasial utbildning, boen-
des i Storstockholmsområdet. Gruppen hade därmed en relativt likartad upp-
sättning sociala omständigheter. Detta placerade undersökningens resultat i 
ett mer likartat sammanhang och medgav därmed en mer fördjupad bedöm-
ning av kontexten i fråga (jämför Sherry 1991 i Thompson 1996:392).  Men 
jag hävdar på intet sätt att min studie är en spegling av det praktikkomplex 
som är aktuellt i samband med vardagsmiddagen för ensamstående mödrar i 
största allmänhet. Tvärtom var den grupp jag studerade mer välutbildad och 
mer Stockholmsbaserad än ensamstående mödrar i största allmänhet samt 
kanske också mer intresserad av vardagsmiddagar än människor i allmänhet. 
Jag hyser därför inga tvivel om att fenomenet hade kunnat te sig helt annor-
lunda bland andra grupper, i andra tider och/eller platser, samtidigt som mina 
slutsatser också kan vara applicerbara i andra sammanhang. Oavsett, fick jag 
tillgång till en grupp kvinnor som levde i relativt likartade sociala förhållan-
den och som, inte minst, var beredda att öppna sitt hem för mig. Jag är dock 
medveten om att min belysning av just denna grupp har tystat andra röster, 
exempelvis manliga sådana eller de med annan social, etnisk eller regional 
bakgrund, bara för att nämna några. Men jag är samtidigt glad att så många 
var intresserade av att delta i min studie. De fick ingen ersättning, förutom 
den surdegslimpa som jag allt som oftast tog med och som antingen blev 
uppäten vid middagen eller sparades till senare. Det var sålunda inget fabriks-
bakat sirapsbröd jag bjöd på och så här i efterhand kan jag konstatera att det 
kanske påverkade informanternas syn på mig som någon som var, eller som 
åtminstone ville framstå som, en trendmedveten storstadsbo. Detta samtidigt 
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som jag också månade om att plocka fram mina Jönköpingsrötter eftersom de 
alltid får mig att känna mig stadigare och på något sätt motverkar alla mina 
surdegsbrödstendenser. Varför kvinnorna deltog varierade säkerligen. Men 
alla visade de ett stort intresse av att diskutera vardagens alla spörsmål med 
sina egna liv som utgångspunkt. 

Närhet och avstånd
Jag nämnde ovan att ”riktiga” etnografier kräver en intensiv närvaro. Ett av 
etnografins nyckelantaganden är nämligen att man genom en nära och rela-
tivt långvarig interaktion med människor i deras vardagsliv bättre kan förstå 
de föreställningar, motivationer och praktiker som driver dem (Hammersley 
1992 i Tedlock 2000:456). Detta förordades av en av den moderna antropolo-
gins grundare, Bronislaw Malinowski, som menade att etnografens mål är att 
förstå ”the native’s point of view” genom ett eget deltagande i det pågående 
livet hos studieobjekten (Tedlock 2000:455). Det handlar om att kliva in i 
andras livsvärldar och förstå de praktiker som där genomförs utifrån de be-
forskades perspektiv (jämför Benner 1994:99). Och detta försökte också jag 
göra, så långt det var praktiskt möjligt, genom min relativt intensiva och rela-
tivt varaktiga ”tidsbokningsetnografi”. Men eftersom etnografen inte bara ska 
förstå informanternas subjektiva upplevelser av olika erfarenheter, utan också 
förmedla sina tolkningar av desamma, är det samtidigt viktigt att behålla ett 
visst avstånd. Annars riskerar man att ”go native” vilket karaktäriseras av 
att man fastnar i informanternas subjektiva (emiska) beskrivningar och får 
svårigheter att uppnå en mer abstraherad distanserad (etisk) tolkning av fältet 
(Tedlock 2000:455). Det optimala är enligt Hammersley och Atkinson rol-
len som ”marginal native” (jämför Freilich 1970 i Hammersley och Atkinson 
2007:89), eftersom det är i detta utrymme, det mellan närhet och avstånd, som 
det verkliga analytiska arbetet, kan ske (2007:89). 

Samtidigt är det svårt att behålla avståndet eftersom ju forskaren själv är 
forskningsverktyget framför andra när det gäller att få fram etnografiska data 
och eftersom fältarbetets pågående karaktär också gör att personliga erfaren-
heter blir mer eller mindre integrerade i fälterfarenheterna (Hammersley och 
Atkinson 2007:17). Praktikerna är förkroppsligade och det handlar därför om 
att använda sin egen kropp, däribland sina känslor, rörelser, formuleringar 
och erfarenheter, för att förstå de praktiker andra ”kroppar” förkroppsligar 
(jämför Engelsrud 2005; Yakhlef 2010). Snarare än att eliminera forskarens 
inflytande över forskningsprocessen är målet istället att förstå vad inflytandet 
kan innebära (Hammersley och Atkinson 2007:96). Inte minst är det svårt att 
behålla distansen när man, som jag, tillbringar många timmar i informanter-
nas hem, deltar i deras måltider tillsammans med deras familjer och tar del av 
deras tankar (jämför Corbin 1971 i Okely 1981:53). För att bli ett bra verktyg 
måste forskaren hitta en roll i det fält som studeras, hitta vägar så att normalt 
socialt utbyte kan uppnås och dela med sig av sig själv eftersom man knap-

Att undersöka vardagsmiddagskonsumtion



92

past kan förvänta sig någon ärlighet eller uppriktighet från informanterna om 
man aldrig är uppriktig eller ärlig om sig själv (Hammersley och Atkinson 
2007:4;70;72). Jag upplevde att kvinnorna som öppnade sina hem för mig och 
som delgav mig sina tankar också förväntade sig att få något i gengäld, och 
att detta ”något” ofta handlade om mina erfarenheter som mor. Jag tror att det 
faktum att jag själv är mor skapade en viss samhörighet mellan oss; en sam-
hörighet som tillät mig att gå  djupare in i deras reflektioner över familjens 
måltidskonsumtion och de praktiker som den var en del av. Jag tror vidare att 
samhörigheten fördjupades av att jag delade med mig av mina egna erfaren-
heter som mor och använde min dotter som exempel i våra diskussioner. Inte 
minst kan erfarenheter av en praktik skapa en ökad förmåga att förstå och 
utläsa den praktik som studeras (jämför Benner 1994:103), något jag kommer 
in på i mer detalj i samband med tolkningsavsnittet.

I sfärer så privata som familjens kan forskarens roller variera mellan 
exempelvis gäst, förtrogen och katalysator (jämför Jordan 2006:179-80) och 
min känsla är att jag tilldelades dem alla. Dels höll såväl jag som informan-
terna en viss vänlig distans till varandra samtidigt som vi ibland också kunde 
anförtro varandra kanske än mer än vad vi skulle gjort för nära vänner, dels 
satte skärskådandet av deras vardag nog igång en hel del processer både i 
dem och i mig som sannolikt också hade inverkan på fältarbetet. Visserligen 
berörde de frågor jag tog upp ganska vardagliga företeelser. Men det var sam-
tidigt frågor som var av yttersta vikt för dem och deras liv i stort, vardagsfrå-
gor som förmodligen inte tas upp till diskussion om man inte har en partner 
att dela dem med. Dessutom gav deras egna frågor mig en inblick i hur de såg 
på sina praktiker. I det stora hela kan jag relatera till Ann Oakley (1981) när 
hon beskriver den process som hon genomgick när hon intervjuade kvinnor 
på väg att bli mödrar: 

Målet att få kunskap om människor genom intervjuer uppnås bäst då för-
hållandet mellan intervjuare och intervjuad är icke-hierarkiskt och när inter-
vjuaren är beredd att satsa sin egen personliga identitet i relationen. (Oakley 
1981:41, min översättning) 

Men det vore naivt att tro att jag i samtliga fall lyckades riva hierarkierna. 
Kanske ibland och kanske ett tag. Samtidigt som jag höll ett slags avstånd 
med hjälp av min anteckningsbok, min bandspelare och min kamera, verkade 
de flesta av kvinnorna dock inte oroa sig särskilt mycket över att vara befors-
kade. Däremot märkte jag av en viss skepsis bland vissa av tonåringarna. 
Det var som om de undrade över det ”verkliga” syftet med min studie. Det 
krävde ofta en hel del arbete att skapa en relation med dem, något som ibland 
gjorde att jag kunde tappa mitt fokus som ju skulle vara på deras mammor 
och middagskonsumtionen. Som tidigare nämnts, påminde de mig inte minst 
om forskningens känsliga karaktär och om min roll som forskare snarare än 
som mammas nya kompis. Men det gällde inte alla tonåringar och inte heller 
de yngre barnen som, mer eller mindre, alltid välkomnade mig med öppna ar-
mar. Jag vill här passa på att poängtera att mitt teoretiska perspektiv och min 
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metod valt att fokusera på just kvinnornas praktikutövande vilket medvetet 
lett till att jag inte givit barnen något eget utrymme, utan snarare låtit dem 
göra sig hörda och sedda via dessa kvinnliga praktikutövare. 

Det är naturligtvis ännu svårare att behålla avståndet när man undersöker 
”sin egen kultur”. Hammersley och Atkinson menar att forskaren genom att 
behandla fältet som ”antropologiskt främmande” kan tydliggöra det hon eller 
han tar för givet (2007:9), samtidigt som de också ifrågasätter om vi någonsin 
kan gå bortom våra kulturella antaganden (2007:232). Själv har jag utforskat 
en grupp människor som både är lik och olik mig. Jag är mor liksom de och 
delar därför deras förståelse av hur det är att vara mor. Jag levde visserligen 
med tonårsbarn under ett par år av mitt liv, men var då snarare kompis än 
mamma och till skillnad från informanterna lever jag med en partner. Visser-
ligen tillbringar jag en hel del tid ensam med min dotter, eftersom min man 
ofta är ute och reser, men jag har förmodligen en betydligt större flexibilitet 
än de flesta av dem tack vare en förmånlig ekonomisk situation. Dessa skill-
nader kan ha hjälpt mig att se på saker som är självklara för dem med andra 
ögon. Samtidigt var jag rädd att min förmånliga situation skulle skapa ett 
onödigt avstånd mellan oss; att de skulle se mig som någon som ”tittade ned 
på dem” och på deras ibland svåra ekonomiska situation. Därför undvek jag 
att gå in på detaljer om min egen ekonomi, på samma gång som jag månade 
om att dela med mig av mig själv så mycket som möjligt i övrigt. Jag undvek 
självklart aldrig direkta frågor, men i det stora hela var min önskan att göra 
så att kvinnorna blev bekväma i min närhet, att de inte såg mig som en in-
kräktare eller ett hot (jämför Salzer 1994:43). Hur vår interaktion skulle sett 
ut om jag inte anpassat mig är svårt att säga, mer än att den sannolikt skulle 
ha påverkat situationen som helhet.

Den långvariga interaktionen är en annan viktig markör för etnografisk 
forskning. Tiden ökar förståelsen för mönster i informantens vardagsliv sam-
tidigt som den också ökar sannolikheten för möjligheten att spontant bevittna 
viktiga händelser (Arnould och Wallendorf 1994:485). När ett förtroende 
byggs upp över tid kan forskaren dessutom få tillgång till de bakre regio-
nerna, ”bakom kulisserna”, områden som informanten annars aktivt skyddar 
eller bara har begränsad medvetenhet om (Arnould och Wallendorf 1994:485; 
Goffman 2004 [1959]:101). Det rekommenderas att fältarbetet ska vara lika 
långt som fenomenets cykel (Wallendorf och Belk 1989) och att man avslutar 
när man känner att det finns tillräckligt med material för att kunna uppfylla 
målet för studien (jämför Kaijser 1999:33). Den mest intensiva fasen av min 
forskning pågick under cirka sju månader, men för att kunna fånga fluktuatio-
nerna över året och för att kunna komplettera med mer material vid behov har 
jag, i den mån det varit möjligt, ändå behållit en viss kontakt med informan-
terna (jämför Kaijser 1999:38). Avståndet har dock vuxit över tid; från det att 
jag var väldigt nära och hade svårt att se något annat än detaljerna i deras liv, 
till det att jag klev ur deras livsvärldar och fick viss distans. Det var först då 
som studiens övergripande teman fick substans och kunde träda fram (jämför 
Benner 1994:101).
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Etnografins många källor
Ytterligare ett av ett av etnografins viktiga särdrag är, som nämndes i inled-
ningen, också de många källorna som används för att generera olika perspektiv 
på det fenomen som studeras (Arnould och Wallendorf 1994:485). Till följd av 
praktikens många uttryck i form av göranden, uttalanden och materialitet var 
detta också något som jag var mån om att utnyttja i min studie. För det första 
går etnografins observationer hand i hand med min definition av praktikernas 
omedvetna karaktär, eftersom de är ett svar på människors oförmåga att helt 
kunna återge komplexiteten i sina praktiker (jämför Arnould och Wallendorf 
1994:485; Hammersley och Atkinson 2007:231). Istället inriktar sig observa-
tionerna på att finna ”den tysta kunskap som handlar om den till stor del oarti-
kulerade, kontextuella förståelse som manifesteras i rutiner, nickar, tystnader, 
humor, kroppsställningar och gester” (Arnould och Price 2006:251). Det är i 
hög grad här som vi finner praktikens förståelser, explicita regler och teleo-
affektivitet; i observerbara handlingar (jämför Schatzki 1996:98-110). Också 
känslor är observerbara handlingar, snarare än abstrakta storheter i männis-
kors huvuden, och får sin mening via praktiker (Schatzki 1996:23).

Observationer har många fördelar jämfört med intervjuer när det handlar 
om att studera ”handlingar”. Bourdieu påpekar att informanternas berättelser 
ofta exkluderar mycket av det som är viktigt eftersom de tar det för givet och 
därför ”lämnar allt som är självklart osagt” (1977:18). Ett exempel på detta är 
det Arnould och Wallendorfs kallar överslätningar (glosses) (1994:490). Över-
slätningar refererar till olika metaforer som informanterna använder för att 
beskriva ett knippe aktiviteter, men vars betydelse är så självklar för informan-
terna att de faktiska aktiviteter som metaforen avser förblir outtalade. Något 
kan exempelvis beskrivas som ”lagat från grunden”, medan de aktiviteter som 
åsyftas förblir oklara. Ett annat exempel som Arnould och Wallendorf tar upp 
är informanternas tendens att generalisera, vilket innebär att de underskattar 
den variation som vardagliga aktiviteter ofta innehåller (1994:490). När in-
formanterna exempelvis säger att de alltid äter middag klockan sex på kväl-
len kan detta vara en ambition snarare än något som alltid sker just klockan 
sex på kvällen. Vidare kanske informanten generaliserar och undviker alltför 
ingående detaljer av hänsyn forskaren som inte är bekant med detaljerna i in-
formantens vardagsliv (Bourdieu 1977:18).  Forskningssituationens sociala na-
tur uppmuntrar dessutom informanterna att rättfärdiga snarare än att beskriva 
sina handlingar genom att bara nämna det som kan nämnas och genom att 
rikta uppmärksamheten till de mest framträdande händelserna (jämför Wil-
liams 1995:584); ett problem som visserligen kvarstår oavsett om forskaren 
intervjuar eller observerar. Den deltagande observationen innebär att forska-
ren kan placera sig någonstans mellan total observation och total delaktighet 
(Hammersley och Atkinson 2007:85). Min roll har varit någonstans mitt emel-
lan; detta eftersom jag både observerat och deltagit i såväl middagskonsum-
tion som småprat när möjlighet till detta har getts, men ändå markerat en viss 
distans med mitt anteckningsblock, min bandspelare och min kamera som jag 
alltid hade med ute på fältet.  
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Men jag har inte bara observerat utan för det andra i hög grad också in-
kluderat den förståelse och de erfarenheter som mina informanter artikule-
rade (jämför Arnould och Wallendorf 1994:486). Denna uttalade reflexivitet 
belyser hur de förstod sina aktiviteter och hur dessa aktiviteter konstruerade 
deras värld (jämför Arnould och Wallendorf 1994:490). Jag förlitade mig 
på såväl spontana berättelser som informella intervjuer i vilka informan-
terna kunde prata så länge de ville på sina egna villkor och där målet var 
att underlätta för informanterna att berätta om sina perspektiv på världen. 
De informella intervjuerna baserades på ett antal övergripande teman som 
behandlade möjliga spridda middagskonsumtionspraktiker och/eller mid-
dagskonsumtionsaktiviteter, däribland planering, inköp, förvaring, matlag-
ning, dukning, måltid, avdukning, sparande, slängande och aktiviteter runt 
omkring samt begrepp och tankefigurer som växte fram under fältarbetets 
gång. Men trots övergripande teman som guide var jag flexibel och lät dis-
kussionen gå i den riktning som kändes naturlig (jämför Hammersley och 
Atkinson 2007:101;117). 

Jag stannade dock inte där utan använde mig också av tekniker som syf-
tade till att få informanterna att inta en viss distans till sin vardag för att på 
så sätt skapa viss kritisk medvetenhet kring varför de gjorde som de gjorde 
(jämför Marcus och Fischer 1986 i McCracken 1988b:23). Detta eftersom 
middagssituationens olika aktiviteter många gånger framstår som självklara 
och därför har en tendens att bli osynliga. För att hjälpa informanterna att ”se 
det bekanta på ett främmande sätt” (McCracken 1988b:24) och härigenom 
få en känsla för de explicita regler, förståelser och de teleoaffektiva struktu-
rer som de olika handlingarna kunde utgöras av, använde jag fotografier av 
olika middagssituationer som jag hittat på Internet. Det inledande citatet av 
Anna är ett exempel på detta. Enligt McCracken skapar fotografier en dis-
tans som ger informanten något att utgå från och som hon kan använda som 
en kontrast till sin egen vardag (McCracken 1988b:35). Fotografier är ofta 
fyllda av känslomässiga och symboliska element som hjälper informanten 
att uttrycka sina föreställningar medan hon tolkar dem, samtidigt som hon 
också kan känna igen företeelser från sitt eget vardagsliv (jämför Heisley 
och Levy 1991:258, 269). Jag började med att fråga informanterna om deras 
tankar kring de olika fotografierna och avslutade med att fråga om middags-
situationen på fotografiet var något som de på något sätt kunde relatera till. 
Talande är den reflektion som Roslyn Banish fick ta del av när hon frågade 
sin informant om fotot hon tagit av hans familj skulle ge ”främlingar rätt 
uppfattning”. Hans svar var att ”folk skulle få helt fel uppfattning, men det 
är den som vi desperat försöker ge” (Banish 1976:88 i Heisley och Levy 
1991:260, min översättning).

Vidare måste etnografin för det tredje också uppmärksamma prakti-
kens materialitet (jämför Hammersley och Atkinson 2007:137). I mitt fall 
alla de miljöer, den mat, och alla de verktyg som användes i de olika aktivi-
teterna. Häribland bilar, bussar, butiker, kök, köksredskap, matvaror, even-
tuella förpackningar, matplatser, bordsserviser, kylskåp, frysar, skafferier 
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och sophinkar. Samt hur utformningen av desamma kunde förkroppsliga 
implicita värderingar och såväl påverka som påverkas av praktikernas logik 
(jämför Hammersley och Atkinson 2007:135; Warde 2005:138). Materiali-
teten inkluderar också ”dokument” såsom kokböcker, mattidningar, dags-
tidningar, TV-program, et cetera, som informanterna interagerade med i 
samband med sina middagsaktiviteter. Kort sagt inkluderade studien alla de 
artefakter och medier som omgav kvinnorna under deras middagskonsum-
tionsaktiviteter och som därigenom kunde utgöra viktiga delar av praktike-
rans genomförande. Men som tidigare nämnts gjorde jag ingen närstudie 
av just materialiteten, utan har låtit den falla i bakgrunden till förmån för 
teleoaffektiviteten.

Praktikerna utgörs sålunda av flera olika lager mänsklig aktivitet i form 
av göranden och uttalanden och detta i relation till olika former av mate-
rialitet; aktiviteter som i sin tur koordineras med hjälp av förståelser, expli-
cita regler och teleoaffektiva strukturer. Det är den etnografiska metodens 
flerlagriga karaktär som därför gör den så lämplig i utforskandet av prakti-
ker. Min etnografi har resulterat i fältanteckningar, ordagrant transkriberade 
bandinspelningar samt fotografier. När jag gick ut i fält hade jag alltid med 
mig anteckningsbok, bandspelare och kamera, men jag använde min intui-
tion för att avgöra när det var lämpligt att använda dem. Det var speciellt en 
av informanterna som ville ha lite tid på sig att vänja sig vid mig och jag av-
vaktade därför både med bandinspelningar och fotografering till det att hon 
gav klartecken. De övriga verkade dock inte ha några problem med min do-
kumentering. Förutom att ta fotografier och göra inspelningar i samband med 
våra sammankomster gjorde jag alltid enkla anteckningar. Allt detta hjälpte 
mig att staga upp minnet i samband med att jag skrev ned de mer detaljerade 
fältanteckningarna så snart som möjligt efter observationen. Ofta samma 
kväll. Syftet med fältanteckningarna var att dokumentera informanternas ak-
tiviteter, aktiviteternas inramning, materialiteten samt andra personer som 
var närvarande, informanternas och andra personers reaktioner på aktivite-
terna, samtal i anslutning aktiviteterna samt mina egna kommentarer till dem 
(jämför Emerson, Shaw och Fretz 1995). Fältanteckningarna innehåller också 
mer introspektiva personliga kommentarer om intryck, känslor och attityder 
till fältet, men även spekulationer och teorier; alla mycket värdefulla under 
tolkningsprocessen och dessutom ett bra sätt att få ut de känslor som väcktes 
under fältarbetet (Emerson et al. 1995:11). Utöver mina egna erfarenheter som 
svenskfödd, eftergymnasialt utbildad och heltidsarbetande Stockholmsmam-
ma har också mina egna populärkulturella referenser utgjort viktiga byggste-
nar i analysen av materialet. Dessutom, höll jag ständigt ögonen öppna efter 
beskrivningar eller påståenden på Internet, i media, film, litteratur och i min 
omgivning i största allmänhet som ytterligare kunde belysa de fenomen jag 
uppmärksammade i fältet. 

Att undersöka vardagsmiddagskonsumtion



97

Om tolkningen av mitt material
Men hur går man egentligen tillväga rent konkret för att tolka fältanteckning-
ar, transkriberingar och foton? Hur går det egentligen till när man går från det 
empiriska materialet till informanternas praktiker? Organisationsforskaren 
Miriam Salzer påminner mig om svårigheterna i sin etnografiska studie i vad 
hon kallar ”IKEA-världen”:

Allt socialt liv kräver tolkningar, det vill säga att händelser och erfarenheter 
tilldelas olika betydelser. Dessa tolkningar av vardagslivet är ofta implicita 
och tas för givet. Syftet med kulturell analys är att dechiffrera och tolka sys-
tem av mening. Tolkning av kulturer handlar om att förstå andras sätt att leva 
(se exempelvis Rosen, 1991; Czarniawska-Joerges, 1989). Men hur kan vi få 
en förståelse för andras förståelse? (1994:35, min översättning)

Tolkningen kräver alltså en förståelse av andra människors förståelser och 
basen för min studie är sålunda att dessa förståelser uttrycks genom praktiker 
i form av göranden och uttalanden. I likhet med Salzer-Mörling gör jag en 
kulturanalys. Kulturen utgörs, som tidigare nämnts, inte av någon abstrakt 
storhet i människors huvuden, utan av observerbara handlingar och kan där-
med kan sägas bestå av organiserat handlande (Swidler 2001:76). Som tidigare 
nämnts är också känslor observerbara handlingar, snarare än abstrakta stor-
heter i människors huvuden och här kommer teleoaffektiviteten in i bilden. 
Teleoaffektiviteten, som består av såväl målmedvetenhet som känslor, ut-
trycks nämligen genom handlingar i form av göranden och uttalanden. Detta 
understryker också Merleau-Ponty vars tankegångar kring kroppen inspirerat 
mången praktikteoretiker: 

Vi måste förkasta de fördomar som gör kärlek, hat eller ilska till ”inre verk-
ligheter” och därmed tillgängliga för bara ett enda vittne: den person som 
känner dem. Ilska, hat och kärlek är inte psykiska fakta gömda på botten av 
ett medvetande: de är beteenden eller förhållningssätt som är synliga från 
utsidan. (Merleau-Ponty 1964:52-53, min översättning) 

Och liksom handlingar i gemen får också känslor sin mening via praktiker 
(Schatzki 1996). Känslorna kan därmed sägas tillhöra praktiken snarare än 
de enskilda individerna (Schatzki 2005:174). Den praktikinspirerade filosofen 
Ulla Holm går på samma linje och menar att vi i viss mån kan komma åt de 
förståelser som ligger inbakade i en aktivitet utan tankeläsning; att vi faktiskt 
kan se ”Medeas svartsjuka, hämndbegär och dråpen som utförs” (1993:112) 
via de aktiviteter som utförs. Men hon påpekar också att ”varseblivningen 
underlättas av att vi kan förstå en handling givet dess plats i ett interaktivt, 
intentionalitetsgenomsyrat handlings- och begreppssystem” (1993:112). Och 
bäst begriper, enligt Holm, ”antagligen den som deltar som utövare av prakti-
ken och behärskar dess sedvanor, handgrepp och procedurer samt kan identi-
fiera dess krav, funktioner m.m.” (1993: 116). Vi återkommer sålunda till det 
faktum att kunskap om en praktik också kan skapa en ökad förmåga att förstå 
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och tolka den praktik som studeras. Erfarenheten medför en tolkningslins 
som möjliggör en större förmåga att ge sig in i och förstå den beforskades 
livsvärld och forskarens egen bakgrund är en del av den tolkningslins som 
både möjliggör och begränsar tolkningarna (Benner 1994:103). Även Schatz-
ki betonar erfarenhetens betydelse för möjligheten att identifiera en praktik, 
men påpekar samtidigt att så inte behöver vara fallet, att man faktiskt kan 
förstå en praktik så länge man delar vissa grundläggande förståelser med 
praktikens bärare (Schatzki 1996:108). 

Tolkning sker på flera olika nivåer under forskningsprocessen. Först tol-
kar informanterna sig själva och sin subjektiva verklighet och sedan försöker 
i sin tur forskaren att förstå och utveckla kunskap utifrån denna upplevda 
verklighet. På sätt och vis kan man säga att etnografier bara är vaga person-
liga tolkningar av andras likaledes vaga subjektiva verkligheter (jämför Wolf 
1990:343). Enligt Hastrup är det viktigt att komma ihåg att fältet inte är ”de 
’andras’ oförmedlade värld, utan världen mellan oss [forskare] och de andra” 
(Hastrup i Okely 1992:1). Eftersom forskaren är ett centralt verktyg i etno-
grafi är det alltid viktigt att reflektera över hur den egna bakgrunden påverkar 
forskningsprocessen samt att artikulera och utmana sin praktiska vardags-
förståelse och sin syn ursprungssyn på informanterna. Annars finns risken 
att tolkningarna bara blir en sammanfattning av forskarens förutfattade me-
ning (jämför Hammersley och Atkinson 2007:12; Benner 1994:101; 105). Som 
forskare hade jag ett överläge, inte minst genom mitt informationsövertag; jag 
skulle ju skriva en avhandling med deras vardagsliv som underlag. Men, som 
tidigare nämnts, befarade jag att jag också skulle upplevas vara i överläge via 
min mer fördelaktiga ekonomiska situation. Och ibland poppade det också 
upp tankar hos mig att jag, som hade en partner att dela livet med, hade det 
bättre än de. Det var alltid viktigt att jag löpande ställde mig frågan varför så 
skulle vara fallet och att jag hela tiden var så medveten som möjligt om mina 
förutfattade meningar under tolkningsprocessen. Förutom att utgöra en es-
sentiell del av tolkningsprocessen är också viktigt att påpeka att jag som fors-
kare påverkar det sammanhang i vilket informanterna genomför sina prakti-
ker. Som tidigare nämnts, bidrog jag exempelvis aktivt i forskningsprocessen 
genom att berätta för informanterna om mina egna erfarenheter och medver-
kade på så sätt också till att producera det fenomen jag skulle tolka. I det stora 
hela handlar det med andra ord inte om att analysera en objektiv verklighet, 
utan om att förstå en intersubjektiv process där kulturen skapas via olika 
praktiker som jag också är med om att påverka (jämför Salzer 1994:45-46). 

Mina empiriska källor utgjordes, som tidigare nämnts, av olika typer av 
aktiviteter, såväl göranden som uttalanden och detta i relation till olika former 
av materialitet; aktiviteter som alla genererade olika perspektiv på vardags-
konsumtionen. Tillsammans med de foton jag tog under fältarbetets gång, 
var i sin tur de transkriberade bandinspelningarna och fältanteckningarna det 
material med hjälp av vilket jag tog fram mina nyckelteman. Materialet kan 
sägas vara en tolkning av den intersubjektiva forskningsprocess jag deltog i 
tillsammans med mina informanter och kan i vissa delar också ses som berät-
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telser om den intersubjektiva verklighet jag och informanterna skapade ge-
mensamt (jämför Czarniawska 2004:49-51, 102). Berättelser är ofta centrala i 
tolkningsprocessen. Inte minst eftersom de gör det möjligt för informanterna 
att själva strukturera upp sina upplevelser och har därför har en förmåga att 
fånga världen utifrån informanternas perspektiv. Samtidigt är det viktigt att 
vara medveten om att det aldrig bara finns en berättelse utan flera som ska-
pas utifrån den specifika forskningssituationen (Benner 1994:111-12). För att 
betraktas som berättelse är kravet att det som berättas består av en minimal 
”plot” där man går från ett jämviktsläge till ett annat (Todorov 1971:111 i 
Czarniawska 2004:19). Med inspiration från semiologen Algirdas Greimas 
(i Czarniawska 2004:79-82) och helt i linje med praktikbegreppet, kan man 
säga att de medverkande växer fram som karaktärer genom sina handlingar. 
Greimas talar om tre viktiga steg i berättelsen som ger individen sin karaktär; 
introduktionen av någon; åskådliggörandet av denne någons handlingar; och 
slutligen fastställandet av handlingarnas mening.  Det handlar som regel om 
ett helt komplex av handlingar och dessutom om olika artefakter och/eller 
andra medagerande som bidrar till att forma individens karaktär, men det 
är först när de sammantagna handlingarna uppnått sitt syfte som en tydlig 
karaktär kan urskiljas. Ur ett metaperspektiv tolkar jag informanternas ak-
tiviteter i samspel med mig som en livsberättelse vars huvudrollsinnehavare 
och positionering gradvis byggs upp genom de handlingar som utförs. Och 
som vi kommer att se under avhandlingens gång visade sig mina informanters 
livsberättelser i hög grad hållas samman av modrandepraktiken.

Med min förförståelse och mina praktikglasögon som bas var ambitionen 
att ur denna ”tjocka beskrivning” av mänsklig aktivitet utmejsla praktiker 
som inbördes hade en viss koherens (jämför Schatzki 1996:98-110). Tolkning-
en innebar löpande genomläsningar av materialet för att få ett grepp om 1) 
vilka konsumtionsaktiviteter som utfördes, 2) vilka ambitioner  praktikbärar-
na tycktes ha med dessa konsumtionsaktiviteter, 3) vilka praktiker som mot 
bakgrund av dessa ambitioner tycktes vara verksamma, 4) hur de olika prakti-
kerna förhöll sig till varandra och, slutligen, 5) vad detta sammantaget kunde 
säga vad om konsumtionen. Syftet var inte att beskriva enskilda informanter, 
utan att belysa den eller de kollektiva praktiker som de gav uttryck för. Men 
jag förväntade mig inte att mönster bara skulle poppa upp. Det handlade om 
en iterativ och abduktiv process, där jag gick mellan förförståelse, empiri 
och teori för att uttyda kategorier och relationer som kunde informera mig 
om informanternas praktiker och där jag steg för steg lät olika teman växa 
fram (jämför Alvesson och Sköldberg 2000:17; Salzer 1994:49). Samtidigt är 
det viktigt att inte göra den abduktiva processens växelverkan mellan spe-
kulationer, empiri och teori mer logisk och klinisk är vad den verkligen var. 
Organisationsforskarna Van Maanen, Sørensen och Mitchell beskriver den 
som en ofta stökig, ojämn, kaotisk, egensinning och djupt personlig process 
som egentligen är svår att artikulera (2007:1149) och jag är benägen att hålla 
med. Abduktionen var ständigt pågående under hela undersökningsprocessen 
och ledde mig åt en rad olika håll och kanter, men ändå stegvis framåt till det 
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resultat jag har dag. Men trots att det tar emot att sätta in undersökningspro-
cessen i en slags logisk tolkningskorsett, ska jag här ändå göra ett försök att 
beskriva vad jag faktiskt gjorde, någorlunda stegvis.   

Den överordnade ambitionen var sålunda att uttolka den logik, och där 
främst den teleoaffektivitet, som olika praktiker kunde ge uttryck för och att 
få en uppfattning om konsumtionens plats i dessa praktiker. Det övergripande 
ramverket var hermeneutiskt där föresatsen var att gå från del till helhet i tre 
faser, 1) på individnivå, 2) på gruppnivå och 3) utifrån materialet som helhet, 
varefter jag skapade en text som kombinerade min analys med informanter-
nas handlingar i såväl göranden som ord (jämför McCracken 1988b:41-46; 
Thompson 1997:441). Det som inspirerade mina tolkningar och tematisering-
ar var inte bara praktikteorierna utan också tidigare litteratur kring senmo-
dernitet, familj, mat och måltider. Denna litteratur, som redovisades i kapitel 
3, visade sig såväl sammanfalla med det jag kunde uttyda i min empiri, som 
hänga ihop med och kunna förklaras av avhandlingens övergripande praktik-
teoretiska ramverk.

I den första fasen genomfördes en intratextuell analys där informanterna 
behandlades från del till helhet, var och en för sig. För att få en överblick över 
den stora mängd material jag hade samlat på mig under mina månader i fält 
gjorde jag en första grovrensning för var och en av informanterna enligt bak-
grund, arbete, fritid, inköp, uppackning, tillagning, dukning, måltid, efterar-
bete samt blandade noteringar. Tankarna kring just den här indelningen hade 
redan påbörjats under mina fältstudier och den föll sig därför naturlig när jag 
väl skulle börja sortera. På det hela taget gav den mig en överblick över vars 
och ens liv och vilken roll vardagsmiddagen spelade samt vilka olika spridda 
praktiker och aktiviteter de utförde och ambitioner de eftersträvade var och 
en för sig. Detta redovisas i kapitel 5 som också introducerar den andra fasen 
genom att konstatera att vardagsmiddagen utgjorde en grundbult i samtligas 
vardagsliv. I den andra fasen utvecklade jag gemensamma teman mellan de 
olika informanterna; först allmänna teman med inspiration från tidigare lit-
teratur kring senmodernitet, familj, mat och måltider och detta redovisas i ka-
pitel 6; sedan relaterade jag dessa allmänna teman mer specifikt till praktik-
teorin och då närmare bestämt till modrandet som praktik i kapitel 7 och till 
andra praktiker i kapitel 8 och 9. Men återigen, snarare än att genomföra en 
närstudie av praktikernas alla element, var mitt primära fokus en förståelse 
för praktikernas teleoaffektiva struktur, det vill säga deras mål och mening.  
I den tredje fasen utvecklade jag med begreppet metapraktiker ett övergripan-
de tema för materialet som helhet och detta introducera jag i avhandlingens 
10:e och sista kapitel.

En del av tolkningen handlade om att ”märka” intressanta ord och hand-
lingar i texten (jämför McCracken 1988b:44) en märkning som bland annat 
hade inspirerats av tidigare litteratur kring senmodernitet, familj, mat och 
måltider. Exempelvis mat ”lagad från grunden” eller ”äkta”. Vad betydde or-
det eller metaforen för informanten? Och vad sa den om det hon försökte 
uppnå med sin konsumtion? Och hur kunde det leda mig framåt i utmejslandet 
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av olika praktiker? Vidare använde jag det som etnologerna Billy Ehn och 
Orvar Löfgren kallar ”kontrastering” (2001:157-58) och som innebär att man 
försöker förstå vad ordet eller metaforen inte betyder. Hur beskrevs den mat 
som inte var ”lagad från grunden” eller som inte var ”äkta”. Det var också in-
tressant att studera hur informanten kontrasterade olika synsätt mot varandra 
och vad detta sa om hur hon såg på sina olika handlingar. Detta för att få ett 
grepp om vilka aktiviteter och ambitioner de olika informanterna utförde och 
eftersträvade var och en för sig. 

Liksom Salzer upplevde jag att själva skrivandet många gånger fung-
erade som tolkandets hjärta; att det var här jag plötsligen upptäckte saker 
jag inte sett tidigare; att det är här som förståelsen för fenomenet växte fram 
(1994:50). Etnografier är alltid litterära verk där den ”verklighet” som be-
skrivs är beroende av de lingvistiska verktyg som används. För att minska 
detta beroendeförhållande behöver texten bli transparent och öppen för olika 
tolkningar som kan avvika från författarens intentioner (Alvesson och Sköld-
berg 2000:167-174). Van Maanen (1988) diskuterar tre olika sätt att skriva: 
genom den realistiska stilen försöker författaren att ge en så realistisk be-
skrivning av fältet som möjligt; genom den bekännande stilen är författaren 
närvarande i texten och använder sina egna erfarenheter och reaktioner för 
att belysa det studerade fenomenet och slutligen genom den impressionistiska 
stilen återger författaren i egenskap av historieberättare de berättelser han 
eller hon hört på fältet. I Salzers fotspår har jag kombinerat den bekännande 
med den impressionistiska stilen, genom att använda mig av såväl mina egna 
erfarenheter som mina informanters berättelser. Men, som Salzer (1994:52) 
också understryker, är den övergripande studien min egen konstruktion och 
min egen berättelse eftersom jag är den som valt ut det som återgivits. Min 
ambition har varit att göra denna konstruktion så transparent som möjligt och 
jag vill samtidigt understryka att den största anledningen till transparens är 
vikten av att leda läsaren genom min egen tolkningsprocess för att därigenom 
etablera trovärdigheten i mina tolkningar, snarare än att uppmana läsaren att 
göra sina egna tolkningar.  

Reflexivitet, trovärdighet och etik
Reflexivitet, trovärdighet och etik är tre hörnstenar i forskningsprocessen som 
jag visserligen haft som ambition att belysa hela vägen genom det här kapitlet, 
men som jag ändå vill lyfta fram i ett eget avsnitt. Reflexivitet innebär att man 
som forskare reflekterar över forskningsprocessen och dess resultat; att man 
kritiskt reflekterar över hur det teoretiska ramverket, metoden, den person-
liga erfarenheten och undersökningskontexten skapat och påverkat det man 
kommit fram till (Alvesson och Sköldberg 2000:247-54). Den kan sägas vara 
knuten till alternerandet mellan hanteringen av empiriskt material (berättel-
ser i intervjuer, observationer av situationer och annat empiriskt material), 
tolkning (underliggande betydelse), kritisk tolkning (betydelse relaterad till 
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ideologi, makt, social reproduktion) samt representation, språk och auktori-
tet (författarens makt och urvalet av rösterna som representeras i texten) och 
uppstår ”när de olika nivåerna spelas ut mot varandra” (Alvesson och Sköld-
berg 2000:249). Enligt Alvesson och Sköldberg är det just genom konfronta-
tion mellan de olika nivåerna som forskaren kan belysa och skärpa frågor och 
teman ytterligare. Min förhoppning är att den diskussionen jag hittills fört, 
och även kommer att föra i den resterande delen av avhandlingsarbetet, kring 
teoretiskt ramverk, metod, min egen bakgrund, beskrivningen av min relation 
till kvinnorna och deras barn samt användandet av mig själv och mina egna 
erfarenheter i forskningsprocessen, också illustrerat den reflexiva process jag 
genomgått under det här arbetet (jämför Alvesson och Sköldberg 2000:247-
54; Hammersley och Atkinson 2007: 96). 

Jag vill i samband med reflexiviteten också passa på att lyfta fram att 
det kulturella konceptet är komplicerat och ofta ifrågasatt (jämför Westbrook 
2008) och vidare att kulturers löpande förändringsprocesser är svåra att fånga 
i statiska beskrivningar. Allt detta är viktigt att komma ihåg och regelbun-
det påminna läsaren om. Men samtidigt som den postmoderna invändning-
en går emot alla tankar på överbryggande helheter (se exempelvis Alvesson 
och Sköldberg 2000:152), hävdar jag, i enlighet med bland andra Schatzki 
(1996:98-110), att de enskilda praktikerna måste ses som sammanbundna av 
en inneboende logik. Detta trots att individerna kan framstå som ”fragmen-
terade” aktörer på en ytterst ”fragmenterad” konsumtionsmarknad (jämför 
Featherstone 1991). Och detta förhoppningsvis utan försöka pådyvla världen 
en mer rationell, koherent och konsistent tolkning än vad forskningsresulta-
ten gett uttryck för (jämför Benner 1994:114). Ur ett praktikperspektiv skulle 
fragmenteringen kunna ses som en konsekvens av den sociala organisationen 
av praktiker, där deltagandet i olika praktiker kan resultera i mängd olika 
positioner som ur ett individperspektiv kan vara svåra att sammanföra på ett 
koherent sätt (jämför Warde 2005:144).

Det handlar också om att övertyga om min forsknings trovärdighet. Då 
en kulturs mekanismer oftast förblir oartikulerade hos dess medlemmar, ska 
etnografier kunna övertyga såväl informanter som den avsedda publiken om 
trovärdigheten i de gjorda tolkningarna. Sanjec (1990) föreslår tre kanon som 
läsaren kan använda sig av i utvärderingen av en etnografi; teoretisk öppen-
het, transparent representation av etnografens väg genom datainsamlingen 
samt slutligen tydlighet i sambanden mellan etnografisk tolkning och bevis 
i fältmaterialet  och också detta ber jag läsaren att vara alert på. Samtidigt 
vill jag understryka att ”verkligheten” på fältet inte är informanternas oför-
medlade värld, utan världen mellan forskaren och informanterna (Hastrup i 
Okely 1992:1). Oenighet kan, till exempel, uppstå i diskrepansen mellan vad 
informanterna förväntar sig och de bredare, teoretiska målen hos forskaren, 
något som kan göra att informanterna ser sig som förvanskade och felaktigt 
återgivna (Brettell 1993:15).  

Slutligen vill jag slå ett slag för forskningsprocessens etiska aspekter. 
Avhandlingsarbetet uppfyller det grundläggande individskyddskrav som Ve-
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tenskapsrådet (2002) förordar. De kvinnor och familjer som utgjort underla-
get till den här studien har anonymiserats  och framträder med fingerade bak-
grunder och namn i studien. Som forskare har jag vidare inte bara övervägt 
om tolkningarna varit trovärdiga utan varit mån om att de tagit hänsyn till 
konsekvenserna för  studiens deltagare. Däribland hänsyn till privatliv, skada 
eller utnyttjande.

Slutligen kort om mig och informanterna
Det var under sommaren 2008 som jag började fundera på hur jag skulle 
lägga upp höstens etnografiska arbete. Jag inledde med att lägga in fyra mid-
dagar i veckan och grubblade länge på hur jag skulle göra med helgerna. Rik-
tiga etnografier kräver ju intensitet. Det visste jag ju. Men skulle familjerna 
verkligen vilja ha mig hängande där på helgerna också? Det skulle kanske 
bli för mycket? När jag började begrunda hur jag skulle få ihop det hela rent 
praktiskt, insåg jag att jag i min iver att sätta igång helt hade glömt bort min 
egen familj och våra middagar. Hade jag verkligen tänkt att jag skulle vara 
borta fyra kvällar i veckan? Hur skulle det gå till? Trodde jag verkligen att 
min dotter, som då var fem år, skulle acceptera det? Och min man? Och jag 
själv? Nej, jag drog ner det till mellan två och tre kvällar i veckan. Och till och 
med det var tungt för oss allihop. Inte minst för min dotter, som under den 
mer intensiva perioden ofta var rejält ilsken på mig. För egen del kunde det 
kännas absurt att ge sig iväg hem till någon annan när det började skymma 
runt 16- eller 17-tiden; den tid då jag egentligen bara ville vara hemma med 
min egen familj. Gudarna ska veta att jag ofta hade många och långa funde-
ringar på vad jag egentligen höll på med. Men så snart jag träffade kvinnorna 
och drogs in i deras olika världar dämpades min tvekan och förflöt tiden allt 
som oftast med en enorm hastighet. Efter två till tre timmar var det återigen 
dags att ta tunnelbanan, hoppa in i bilen eller sätta sig på cykeln och pinna 
hem. Och väl hemma låg allt som oftast min lilla tös där redan och sov. Men 
visst var det en lättnad när jag drog ner på det intensiva fältarbetet som på 
många sätt satte igång stora processer både arbetsmässigt och på privatplanet. 
Själv hade jag, exempelvis, aldrig varit någon hejare på matlagning, och är det 
fortfarande inte, men jag lärde mig mycket och fick många idéer under min 
tid på fältet. Vidare hade jag alltid tyckt att måltiden var betydelsefull, men 
på något märkligt sätt blev den snudd på helig under min tid på fältet och är 
det på sätt och vis fortfarande. Kanske kan man fråga sig om mitt val av att 
studera just vardagsmåltiden härbärgerar något speciellt i min bakgrund, men 
jag tror faktiskt inte det utan kan bara konstatera att den utgör ett utmärkt ex-
empel på vår komplicerade vardagskonsumtion. Stressfaktorn var hög under 
såväl fältarbetet som skrivarfasen och behovet av detaljerade familjescheman 
blev tydligt. Inte minst när min dotter under en period helt plötsligt inte or-
kade med min frånvaro och otydlighet utan protesterade genom att bli rejält 
stökig. Det tvingade mig att bli tydlig och att strukturera min tillvaro rejält. 
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Men det ledde också till total kollaps när schemana inte höll på grund av mina 
eller dotterns förkylningar, föreställningar eller protester. Men återigen, jag 
hade hela tiden en mycket stor back-up, inte minst av min man. Det var dock 
inte lätt att dra sig undan fältet när klockan väl var slagen. Det var svårt att 
säga hej då och jag drog ut på det. Jag hade ju lärt känna så många intressanta 
kvinnor och det kändes helt enkelt konstigt att säga att jag nu skulle dra mig 
tillbaka för att skriva om dem och deras middagar. Men så är det med etno-
grafier. Man måste ge sig in i en annan värld med liv och lust, för att sedan 
dra sig tillbaka och skriva om den med liv och lust. Vidare är de egna erfa-
renheterna av fältarbetet oundvikliga och ofrånkomliga för tolkningsarbetet 
och måste därför beskrivas för att skapa den transparens som är nödvändig 
för studien. 

Jag inledde, som tidigare nämnts, alltså min studie med att intervjua 
samtliga informanter och detta skedde under våren 2008. Den etnografiska 
studien påbörjades sedan under hösten 2008. Jag träffade nio av dem någor-
lunda regelbundet under hösten 2008 och våren 2009, och, förutom den in-
ledande intervjun, mellan tre och sex gånger om cirka två till tre timmar 
vardera. Upplägget var sådant att jag brukade observera samt delta när de 
handlade, plockade in, lagade mat, åt och diskade samt plockade undan det 
som underförstått eller uttalat var att betrakta som en vardagsmiddag. De var 
alla ensamstående mammor mellan runt 35 och 50 år med hemmavarande 
barn mellan 1 och 17 år, varav fyra var barn i förskoleåldern. Två av dem hade 
också äldre barn på 25 som var utflyttade. Fyra av familjerna bodde i inner-
staden och fem i förorten. Alla bodde i lägenhet, utom en som bodde i radhus 
i förorten. Fem hyrde och fyra hade bostadsrätt. Samtliga av kvinnorna hade 
eller genomförde någon form av eftergymnasial utbildning, varav sex hade 
högskoleutbildning och två yrkesutbildning. Fyra arbetade heltid, två studera-
de varav en också arbetade deltid, en var arbetslös, en heltidssjukskriven och 
en var sjukskriven deltid och arbetade deltid. I två av hushållen levde barnen 
hälften av tiden med pappan i ett organiserat växelvis boende. Bland de öv-
riga hushållen hade ett en relativt kontinuerlig kontakt med pappan, medan de 
övriga sex har en sporadisk och vissa närmast obefintlig kontakt med pappan. 
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Tabell 4.1

Informanter Ålder Barn Utbildning Sysselsättning
Summa 
Träffar

1 Linda ca 38 år ca 4 år Högskole-
utbildning

Arbetslös 7

2 Camilla ca 42 år ca 4 år Högskole-
utbildning 
Licentiatexamen

Heltidssjukskriven 5

3 Anna ca 40 år ca 6 år Yrkesutbildning Studerande 6

4 Ulrika ca 36 år ca 11 år Högskole-
utbildning

Heltidsanställd 4

5 Karin ca 43 år ca 12 år Yrkesutbildning Halvtidsanställd 
Halvtidssjukskriven

5

6 Eva ca 45 år ca 12, 14 
och 26 år

Högskole-
utbildning

Studerande 
Timanställd

4

7 Marie ca 43 år ca 1,5 år Yrkesutbildning Halvtidsanställd 
Eget företag

7

8 Annika ca 42 år ca 10, 14 
och 15 år

Högskole-
utbildning

Heltidsanställd 
Eget företag

5

9 Sandra ca 51 år ca 16 och 
25 år

Högskole-
utbildning

Heltidsanställd 
Timanställd

4

Summa     478

Jag kan tyvärr inte låta läsaren ta del av alla de situationer jag fått uppleva 
tillsammans med mina informanter utan har istället valt ut ett fåtal såväl ty-
piska som atypiska situationer för att illustrera min empiri och de teman som 
vuxit fram under studiens gång. Fördelen med en sammanhängande konsum-
tionssituation som beskriver de involverade aktiviteterna på ett tydligt sätt, 
är att de ger läsaren en möjlighet att sätta sig in informantens levda erfaren-
het och de förutsättningar utifrån vilka hon agerat (jämför Benner 1994:114, 
113). Men samtidigt är det också viktigt att löpande jämföra och kontrastera 
dessa typsituationer med de övriga informanternas erfarenheter (jämför Ehn 
och Löfgren 2001:157-58). Utöver sammanhängande konsumtionssituationer 
har jag också valt att ta fram en rad exempel som belyser de praktiker jag 
uttytt ur olika vinklar (jämför Benner 1994:117). Det är, menar jag, genom 
de många exemplen som likheter, skillnader och nyanser kan framträda med 

8 Jag träffade ytterligare två informanter två respektive tre gånger, men bara under ett mid-
dagstillfälle och valde att exkludera dem från huvudstudien då jag inte ansåg underlaget vara 
tillräckligt omfattande. Jag exkluderade också en av de kvinnor som deltog i pilotstudien och 
som jag träffade två gånger. Detta utelämnade material har dock stora likheter med huvud-
studien. 
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extra skärpa (jämför Benner 1994:118). Men innan jag går in på de kollektiva 
temana börjar jag i kapitlet som här följer med en överblick över vars och ens 
liv och vilken roll vardagsmiddagen där spelade.

Att undersöka vardagsmiddagskonsumtion
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5. 

Middagen som vardagslivets grundbult

Under mina sju månader i fält framstod de gemensamma vardagsmiddagarna 
som regel snarare än undantag. Dels påtalade informanterna att så var fal-
let, dels var de gemensamma middagarna också något som regelmässigt ägde 
rum under mina besök. Visst var det sannolikt så att informanterna gjorde sig 
till extra för mig, men att middagarna var ett vanligt vardagsinslag gick dock 
inte att ta miste på. De aktiviteter som ingick i måltidskonsumtionen framstod 
som rutiniserade och självklara och detsamma gällde mottagarnas reaktioner; 
barnen tycktes alltid förvänta sig en middag; det framstod som en självklarhet 
att den skulle äga rum. Men när middagen inträffade och hur den organisera-
des varierade från dag till dag och från hushåll till hushåll. Middagen är som 
jag redan påtalat en nod i ett större nätverk och kan därför aldrig studeras 
isolerat. Jag vill därför i detta inledande empiri- och analyskapitel ge en kort 
introduktion till mina informanters middagskonsumtion mot bakgrund av de-
ras livssituation och vardag i största allmänhet, såsom dessa framstod under 
den period jag följde dem. 

Livet, vardagen och vardagsmiddagen 
Linda, 38, bodde, under de cirka sju månader vi träffades någorlunda kon-
tinuerligt, tillsammans med sin dotter Leone, 4, i en hyresrätt på två rum 
och kök alldeles utanför tullarna. Leones pappa fanns i bakgrunden, men 
träffade dottern relativt sällan. Linda var arbetslös. Hon hade tidigare arbe-
tat som personlig assistent, men var nästan färdig miljövetare och vill hellre 
arbeta inom detta område. Hemma i kylskåpet hade Linda mest ekologiska 
varor och intresset för ekologi gällde snarare behovet av att ”rädda världen” 
än den egna hälsan. Det väcktes i redan unga år och var det som fick henne 
att studera miljövetenskap. För att ens komma i fråga för arbeten inom detta 
måste hon dock ta ut sin examen genom att avsluta sitt examensarbete, något 
som det tycktes gå troll i. Ekonomin var tajt och ibland tvingades hon låna 
av sin mamma som hon också höll löpande kontakt med. Föräldrarna skildes 
när Linda föddes och hon ”uppfostrades fritt” med färdigmat av sin ensam-
stående forskarmamma i centrala Stockholm. Pappan, som var ingenjör, tog 
hand om hennes två bröder och de bodde alldeles i närheten. På helger och 
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semestrar var de ofta tillsammans allihop. Nu hade hon bildat en egen familj 
med Leone. På dagarna gick Leone på dagis alldeles i närheten av där de 
bodde, medan Linda träffade arbetsförmedling och jobbcoacher, skrev ar-
betsansökningar, fixade hemma eller kanske inte gjorde något speciellt. Linda 
sa ofta att hon sökte en vardagslunk och middagsrutiner som hon och dot-
tern mådde bra av, men att hon hade svårt att få till det. Hon brukade hämta 
Leone vid tretiden och överlät då planeringen av eftermiddagen på dottern. 
Hon hade bland annat inspirerats av den danske familjeterapeuten och för-
fattaren Jesper Juul som enligt Linda talar om det kompetenta barnet. Hans 
devis är att vi ska lyssna mer på våra barn och lita på att deras reaktioner är 
kompetenta och detta försökte Linda göra. Det var Leones sömn och lust som 
avgjorde var de hamnade och hur det blev med middagen. Samtidigt sa hon 
att hon ibland kanske gav Leone för stort ansvar; att hon kanske borde styra 
mer än vad hon gjorde så att det blev tydligare mat- och läggningstider och så 
att maten skulle bli mer omväxlande; inte bara pasta carbonara nästan varje 
dag. I viss mån styrde hon, för oavsett var de var och hur mycket klockan än 
var, påpekade Linda att hon såg till att de alltid åt middag. Och så var det även 
när jag var med. Vi åt middagar både hemma hos Linda och Leone samt ute 
på café och restaurang. Handlade gjorde Linda lite från dag till dag. Kanske 
hade hon en viss plan i bakhuvudet, men den faktiska utformningen framstod 
alltid som relativt spontan. Under undersökningsperioden skedde inga större 
förändringar i Lindas och Leones vardagsliv. 

Camilla, 42, konsult och forskare inom IT, hade under perioden vi träf-
fades varit sjukskriven sedan snart 10 år tillbaka. Hon bodde i en hyresrätt på 
två rum och kök i centrala Stockholm tillsammans med sin fyraåriga dotter 
Maja, som också var hos sin pappa vissa helger. Pappan och Camilla hade 
aldrig bott ihop utan separerade vid dotterns födsel. Själv växte Camilla upp 
i en mindre stad tillsammans med båda föräldrar och två syskon och lärde sig 
att laga mat redan som liten. Pappan var tjänsteman och mamman, som hon 
pratade med nästan dagligen, arbetade som hushållslärare och månade om 
mat som ”lagades från grunden”. Denna ambition hade också Camilla tagit 
över. Camilla led av utbrändhet och till följd av sjukdomen var hon ofta trött. 
Hon sa att hon kände en utsatthet som ensamstående och som sjukskriven och 
inkarnerade, enligt henne själv, det som regeringen benämner ”utanförskap”. 
Denna känsla av ”utanförskap” hade enligt Camilla ökat sedan regeringen 
börjat tala om det och nu upplevde hon att det var och varannan dag skrevs 
artiklar om just sådana som henne som måste sättas i arbete. ”Det är klart 
att när man har en lång utbildning, att man skulle vilja jobba och så. Men det 
måste ju fungera. Så nu prioriterar jag att vara en bra förälder till mitt barn. 
Jag måste vara en fungerande förälder till mitt barn.” Vardagen präglades 
av omhändertagandet av dottern, hemarbetet och vardagsmaten. Mycket mer 
orkade hon inte med. Camilla var besviken på myndigheterna som ville sa-
botera de rutiner hon lyckats få tillstånd, som ville få henne att ge sig in i en 
tillvaro som hon visste att hon inte klarade av. Det var ju precis att hon kunde 
ta hand om dottern, hemarbetet och vardagsmaten. Camilla befarade att hon 
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skulle kollapsa med ytterligare krav, och det skulle enligt henne bli ödesdi-
gert för dottern. Under den period jag följde Camilla och Maja framstod var-
dagsmiddagarna snarare som regel än undantag, men den utformning Camilla 
önskade, bland annat i form av ”tillagning från grunden”, stördes dock många 
gånger av förkylningar och trötthet. Camilla var noga med var maten skulle 
inhandlas och hur den skulle tillagas men fick ofta retirera och istället ta till 
exklusiva färdiglagade gotländska köttbullar som hon alltid såg till att ha i 
frysen. Våra sammankomster präglades vidare av Camillas oro för framtiden 
och enligt henne skulle en förtidspensionering sannolikt vara det allra bästa 
för då skulle hon i alla fall veta vad som gällde framöver och kunna fatta be-
slut om sin egen situation. Under undersökningsperioden började Maja att bo 
hos sin pappa vissa helger, från att i princip inte ha träffat honom alls. Efter 
initiala problem vande sig Maja alltmer vid sin pappa. I övrigt skedde dock 
inga större förändringar i Camillas och Majas vardagsliv under undersök-
ningsperioden. 

Anna, 40, bodde i en hyresrätt i en förort tillsammans med sin sexåriga 
dotter Tyra och gick under perioden vi träffades en yrkesutbildning för att 
bli trädgårdsmästare. Hon hade tidigare arbetat som personlig assistent men 
kände att hon ville byta bana. Tyras pappa hade de ingen kontakt med och för 
att klara ekonomin hyrde de periodvis ut ett av lägenhetens tre rum; som regel 
till en feminist och vegetarian som var van vid kollektivboende. Anna ville 
inte vakna upp till stekt bacon och Tyra måste ha bra feministiska förebilder 
omkring sig. Utbildningen var tuff och Anna hade ständigt fullt upp. Efter 
utbildningen funderade hon på att starta eget. Hon hade löpande kontakt med 
sin mamma som bodde på Gotland och med sin yngre syster i Jönköping. 
Annas föräldrar skildes när hon var i de tidiga tonåren. Först bodde hon på 
Gotland under en period tillsammans med sin syster och mamma som var ak-
tiv inom miljörörelsen och som arbetade inom naturvården. När det var dags 
för högstadiet flyttade hon tillbaka till pappan som arbetade som tjänsteman 
i Göteborg. Men hon flyttade hemifrån som 16-åring, hoppade av gymnasiet, 
blev husockupant och bodde i kollektivboende. Anna hade alltid många järn 
i elden och var engagerad såväl politiskt som kulturellt. Liksom Camilla såg 
sig Anna som en outsider, men upplevde det snarare som positivt än negativt. 

Jag har aldrig betraktat mig som en normal komponent av samhället. Jag har 
alltid sett majoritetssamhället lite från sidan, lite utifrån. Lite ’alien’ har jag 
alltid varit sen jag var liten. Det är som en befrielse, för jag behöver inte ta 
hänsyn till några tabun. Jag är ju redan outsider. (Anna 2009-01-08)

Hon syftade bland annat på att hon som ensamstående mamma stod utanför 
kärnfamiljsnormen och på sin ekologiska livsstil som på den tiden då hon gav 
sig in i den var långt ifrån vanlig och som i mångt och mycket gick ut på att 
spara och bevara. Hon framstod som säker och medveten om sin konsumtion 
och pekade på konsumentens ansvar för både miljö- och rättviseaspekterna 
i samband med produktion och konsumtion. För Anna var såväl tiden som 
ekonomin tajt, men hon såg inte krav- och rättvisemärkta varor som en be-
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lastning utan som en självklarhet. I köket fanns ett myller av utrymmen för 
olika typer av källsortering. Allt sparades. Det mesta av såväl porslin som 
möblemang och böcker var begagnat. Det hade hon hittat bland allehanda 
grovsopor, fått av släktingar eller köpt på second hand. Och när hon själv 
hade tröttnat på något valde hon att ge bort det. Att slänga något såg hon 
som otänkbart. Detsamma gällde maten. Hon lagade gärna storkok som hon 
sedan fryste ner i portionsförpackningar. Anna såg hela sin livsstil som ett 
sparande, en hobby och, inte minst, som ett miljöarbete. Även här framstod 
vardagsmiddagen snarare som regel än undantag under perioden jag följde 
familjen. Anna visade stor omsorg om matval och matlagning och gjorde 
alltid estetiskt genomtänkta uppläggningar av maten. Hon propsade däremot 
aldrig på att hon och dottern skulle äta tillsammans. Istället år de som regel 
var och en för sig; Anna i köket och Tyra framför VHS:en i sitt rum. ”Vi är 
ofta trötta och trivs bra så här. [...] Hon äter också bättre framför VHS:en”, sa 
Anna. Under undersökningsperioden hann Anna avsluta sin utbildning och 
oron om framtiden gjorde sig då påmind.

Ulrika, 36, var civilekonom och arbetade som konsult på ett större före-
tag. Hon hade haft en ”hyfsad” ekonomi under de senaste åren och bodde i 
en bostadsrätt på tre rum och kök i en förort tillsammans med sin elvaåriga 
dotter Hanna. Hannas pappa bodde i närheten, vilket underlättade eftersom 
dottern hade växelvis boende på varannan veckas basis. På så sätt tedde sig 
livet olika från vecka till vecka för dem alla tre. Ulrika själv växte upp i södra 
Sverige med en pappa som var egenföretagare och en mamma som var ingen-
jör. Föräldrarna skilde sig dock när hon var i tonåren. Ulrika och systern bod-
de då hos pappan som lagade all mat och då oftast fläskkotletter med potatis 
och kokta ärtor majs och paprika. Något som Ulrika nu var innerligt trött på. 
De veckor Ulrika ”hade Hanna” var hon som regel hemma vid femtiden och 
förberedde då deras gemensamma middag som de åt runt sextiden. På tisda-
garna och torsdagarna var det dock aktiviteter som störde middagen, Hanna 
tränade simning och Ulrika målade akvarell, och samband med detta brukade 
de äta betydligt tidigare. Hanna hjälpte då vanligtvis till att förbereda maten 
så att det skulle gå snabbt när Ulrika väl var hemma från arbetet. Ulrika hade 
också just blivit frivillig funktionär på Friskis & Svettis och arbetade som re-
ceptionist någon timme på fredagar, dels för gemenskapen dels för att det gav 
henne gratis träning. Och Hanna fick då hjälpa till att förbereda deras något 
senare middag. De veckor Ulrika inte ”hade Hanna” jobbade hon lite längre, 
åkte in till stan, träffade kompisar eller ”lite så där”. Och middagar var inte 
längre så viktiga:

/V/eckorna när jag inte har Hanna är det på ett annat sätt. Jag kanske äter… 
Jag kanske bara äter gröt eller någonting till middag, vanlig havregrynsgröt 
bara för jag orkar inte hålla på laga mat. Det gör ingenting. Jag tycker om 
havregrynsgröt. […] Jag får ju ändå i mig ett ordentligt mål i och med att jag 
alltid äter lunch på jobbet. (Ulrika 2008-05-07)
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Men när dottern var hos pappan miste hon dock kontrollen över dotterns 
ätande och det irriterade henne, eftersom hon inte ansåg att pappan lagade 
tillräckligt nyttig mat. För Ulrika var mån om att det skulle vara nyttigt både 
för henne och för dottern och själv hon ville gärna gå ner lite i vikt. Förr följde 
hon Viktväktarna, men det blev för tråkigt. Det tyckte inte minst Hanna som  
åt samma mat. Nu inspirerades Ulrika mer av GI-dieten (se fotnot sidan 169), 
även om hon också gillade kolhydrater i alla dess former. Men så länge man 
tränar kan man stoppa i sig lite onyttigheter, menade Ulrika som också gil-
lade choklad, kakor och andra godsaker. De gånger jag åt med dem avslutades 
middagen alltid med en liten kaka ”för att jag var där”. Ulrika älskade vidare 
att fynda. Det var inte sällan som hon råkade stöta på en rejäl bit lax, en rost-
biff, en kassler eller något annat till bra pris som hon bara ”måste” köpa. Men 
det var inte alltid tiden tillät att hon tillagade fynden eller som kylskåpet tillät 
henne att hitta dem. Såväl kylen som frysen var fulla. Hon planerade visserli-
gen vad som skulle göras med den, men sen kanske något annat kom emellan 
och den glömdes bort. Och man blev kanske sugen på något annat. Hon visade 
mig bland annat alla svarta vinbär som hon planerade att göra kräm av någon 
dag. I frysen samlades de stora projekten. De som skulle göras så småningom. 
Problemet var att frysen ofta blev full. Men tack och lov har hon fått en extra 
frys av en kompis. Under undersökningsperioden förändras ingenting nämn-
värt utan livet gick sin gilla gång.

Karin, 43, arbetade länge på daghem, men hade när vi träffades just utbil-
dat sig till undersköterska. Till följd av en ledgångsreumatism var hon halv-
tidssjukskriven och arbetade nu halvtid. Hon bodde i en hyresrätt på tre rum i 
centrala Stockholm tillsammans med sin tolvårige son Gustav. Gustavs pappa 
hade de inte haft någon direkt kontakt med på flera år. Hon hade däremot en 
nära kontakt med sin familj; däribland sin mamma, som var den som hade an-
svarat för middagarna under barndomen och som även hon hade arbetat inom 
vården, sin pappa som var ekonom, och med sina syskon som också de hade 
barn. Vad gäller middagar brukade Karin och Gustav som regel äta ihop, men 
måltiderna påverkades av Gustavs fotbollsträning på tisdagar och torsdagar 
och av Karins arbetsschema som inte bara lades på vanliga arbetstider utan 
även på kvällar och helger. Sin egen träning, däribland vattengymnastik och 
långpromenader, anpassade Karin så att hon kunde vara med sonen så mycket 
som möjligt. Dessutom broderade, stickade och vävde Karin såväl hemma 
som i en sömnadsgrupp en dag i veckan. I sovrummet fanns en vävstol som i 
princip upptog hela ytan och där vävde hon allehanda dukar och gardiner inte 
bara till det egna hemmet utan också till släkt och kollegor. Gustav var mest 
intresserad av att sitta framför sin dator och spela olika spel tillsammans med 
kompisar. Men trots att det inte skulle skada med betydligt mindre skärmtid 
hann han, enligt Karin, samtidigt med skolan och var duktig. Tidigare hade 
Gustav en matdag i veckan då han ansvarade för middagen, men under den 
period jag följde Karin och Gustav varken hörde jag eller såg jag något exem-
pel på detta. När jag frågade sa Karin att han hade så pass mycket skolarbete 
att det inte behövdes. Karin storhandlade cirka en gång per månad och var 
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prismedveten. Hon pratade ofta om vikten av att ”laga mat från grunden” och 
lät sig bland annat inspireras av den tummade pärmen i köket fylld av recept 
som bland annat kom från familjen. Löpande bakade hon också bröd och bul-
lar. De kvällar Karin jobbade hade hon som regel förberett något som Gustav 
bara behövde sätta in i mikrovågsugnen. Gustav gillade Karins mat och efter-
som de bodde nära skolan åt han dessutom gärna hemma på lunchen. Inte säl-
lan med en kompis. Karin såg till att alltid ha något färdigt hemma som snabbt 
kunde mikras och sa att hon hade en viss förståelse för barnen eftersom hon 
förstått på Gustav att skolmaten inte var den bästa. Under perioden vi träffa-
des sade sig Karin måna om vikten och gick till sin stora glädje också ner sju 
kilo, trots att hon varken snålade på fettet eller kolhydraterna när jag åt med 
dem. Gustav blev i sin tur dålig i magen och man misstänkte glutenallergi. 
Skafferiet fylldes med allehanda glutenfria alternativ som Karin påpekade 
vara både tråkiga och dyra. Det visade sig senare vara falskt alarm. 

Eva, 45, bodde i ett radhus i förorten tillsammans med sina två barn 
Sara, 14, och John, 12, som hon tagit hand om själv sedan de varit små. Bar-
nens pappa var inte alls involverad och omnämndes i princip inte alls under 
den period vi träffades. Eva hade också en son på 26 år med en annan man. 
Anton var utflyttad sedan länge, men de träffades löpande. Själv växte hon 
upp i en Stockholmsförort tillsammans med sin mamma som var hemmafru, 
sin pappa som var tjänsteman och med sina två bröder. Föräldrarna skildes 
när hon var 18 år, men hon hade redan hunnit flytta hemifrån två år tidigare. 
Enligt Eva kom ansvaret och ordningen tidigt in i hennes liv, i samband med 
att hon fick sitt första barn som 19-åring. Eva träffade sin familj vid olika 
högtider, men hade kanske mest kontakt med en av sina bröder. Under den 
period jag följde Eva och hennes barn blev hon just färdig psykolog samtidigt 
som hon arbetade extra på ett ungdomsboende. Hon sökte en fast tjänst som 
psykolog specialicerad mot just ungdomar, men detta visade sig inte vara helt 
enkelt. Konkurrensen om platserna var hård. Samtidigt som hon sökte ar-
bete kompletterade hon med ytterligare kurser på universitetet och försörjde 
sig med sitt vikariat. I bakgrunden fanns en flerårig sjukskrivning orsakad 
av utbrändhet efter att ha arbetat hårt inom databranschen under många år 
samtidigt som hon var ensamstående mamma. Familjen åt vardagsmiddagar 
tillsammans, men exakt när var beroende av barnens träning. Sara spelade 
badminton och John friidrottade. Middagstiden anpassade sig till träningsti-
den och oftast försökte de äta före. Men det byggde på att Eva var hemma och 
kunde laga maten eller att det fanns någon rest för barnen att värma. Det blev 
oftast så att Eva fick fatta beslut dagen före eftersom hennes schema varie-
rade. Själv tränade Eva av och till på Friskis & Svettis, men dock inte särskilt 
mycket under perioden vi träffades. Det hann hon helt enkelt inte med. Vad 
gällde middagarna var Eva välplanerad och brukade ha veckoschema så att 
hon slapp tänka. Hon improviserade inte, utan det var ofta repetitivt med ett 
gäng paradrätter såsom soppa, ugnspannkaka eller tacos. Inte minst eftersom 
Sara var ”kräsen” och helst inte vill ha nyheter. Hon skulle dessutom behöva 
lägga på sig några kilo, sa Eva. Eva hade, när vi träffades, relativt nyligen bör-
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jat storhandla tillsammans med barnen en gång per månad, hade god koll på 
vad som fanns i frysen och kompletterade bara med det nödvändigaste. De åt 
som regel i köket, men på helgerna unnade de sig och ”crashlandade” istället 
framför TV:n i vardagsrummet.  

Marie, 43, bodde i en bostadsrätt på två rum och kök i centrala Stockholm 
tillsammans med sin dotter Melina på cirka ett och ett halvt år. Melinas pappa 
hade de i princip ingen kontakt med. Men hon hade hjälp av sin mamma och 
av och till också av Melinas fadder som dessutom var med på förlossningen.  
Marie och hennes syster växte upp med sin mamma och pappa som kom 
från Finland på 1960-talet. Pappan arbetade som svetsare och senare som 
tjänsteman medan mamman utbildade sig till sjuksköterska. Själv hade Marie 
en yrkesutbildning inom kommunikation och arbetade halvtid som kommu-
nikationsansvarig på ett medelstort företag utanför centrum. Under resten 
av tiden konsultade hon och hade sin bas i lägenheten. Det tärde dock på att 
ständigt sälja sig och hon funderade därför på att söka sig till Manpower eller 
liknande där lönen kunde bli mer säker. Under den period jag följde familjen 
hade Melina just börjat på dagis. Maries förhoppning var att kunna bryta sina 
”relativt kaotiskt matvanor” som hon utvecklade under mammaledigheten för 
att istället få tillstånd någon form av struktur med ordning och reda. Och 
inte minst kontroll över kostnaderna. När hon var mammaledig åt de ständigt 
ute eller tog hem färdiglagat och åt vid alla möjliga tider. Nu hade hon börjat 
använda sig av Middagsfrid under vissa veckor. Det är en tjänst som erbjuder 
hemleverans av middagsmat som utlovas vara både nyttig och någorlunda 
ekologisk. Middagsfrid levererar recept och färdigplanerade matkassar som 
innehåller varor för 5 middagar à 4 personer en gång per vecka. Resten av 
tiden blev det ”liksom de här enklare grejerna” som blodpudding, pasta med 
någon färdig crème fraichesås eller pannkakor. Marie pratade ofta om beho-
vet av rutiner och struktur. Under de månader vi träffades hösten 2008 och 
våren 2009 känner hon att rutinerna utvecklades, men hon var ännu inte nöjd. 
Trots att kroppen, enligt Marie, behövde träning fick hon inte till det. Det var 
så mycket annat som kom emellan; städning, matlagning tvätt och arbete. 
Detta trots att hon trodde att både migrän och kroppsvärk skulle försvinna om 
hon tränade; något den gjorde det när hon var igång som mest med sin träning 
hösten 2005. Träningen var då del av en målmedveten satsning på en sundare 
livsstil och gjorde tillsammans med en bättre kost att hon gick ner 18 kilo på 
tre månader. Hon hade visserligen inte gått upp allt nu i samband med barna-
födande och ”kaotiska matvanor”, men skulle gärna vilja komma igång igen 
och gå ner en del. Förutom tidsbrist var problemet, enligt Marie, också att 
hon ibland hänföll åt chips, coca-cola och norska kanelbullar (tunnbrödrullar 
med smör socker och kanel); något som visserligen kunde lindra migränanfal-
len tillfälligt, men som motverkade ambitionen att komma i form. Den rutin 
Marie eftersträvade och också följde när jag träffade henne och Melina var 
middagar runt halvsextiden och läggning av Melina vid halvsju. Av och till åt 
de även tillsammans med den ensamstående väninnan Susanne och hennes 
som Lucas som gick i samma dagisgrupp som Melina och som bodde fem 
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minuter längre bort. Lite mer i periferin fanns ytterligare en ensamstående 
mamma och hennes son som de också umgicks med och åt middagar tillsam-
mans med. Enligt Marie hade relationen dock luckrats upp något när de inte 
hamnat på samma dagis. I barndomen hade middagarna, som alltid tillagades 
av mamman, ätits under tystnad och som regel varit hastigt avklarade anrätt-
ningar. Det var dock en vana Marie var mån om att bryta och talade ofta om 
att det skulle vara mysigt att äta tillsammans.

Annika, 42, hade brutit upp från sin man runt två år före det att vi träf-
fades. När jag följde henne bodde hon i en bostadsrätt i en förort till Stock-
holm, bara några minuter från deras tidigare gemensamma hus där exmannen 
fortfarande var bosatt. Annika och hennes före detta man hade god kontakt 
och de tre barnen, Erik, 15, Elin, 14, och Johanna, 10, bodde hos dem båda 
växelvis på varannan veckas basis. Hon hade också träffat en ny man som 
hon umgicks med relativt kontinuerligt. Själv växte Annika upp i en förort 
utanför Stockholm med sina båda föräldrar och två syskon och hade löpande 
kontakt med dem alla. Pappan arbetade som ekonom och mamman var hem-
mafru fram till Annika var 10, men sadlade sedan om och blev lärare. Annika 
arbetade som produktdesinger och hade också en egen firma vid sidan av 
där hon i mån av tid tog in mindre uppdrag. Hon var biolog i grunden, men 
beslutade sig för att sadla om och utbilda sig till produktdesigner för ett antal 
år sedan. På utbildningen blev man tvungen att ”lära känna sig själv” och det 
satte, enligt Annika, igång åtskilliga tankar som enligt henne ledde till upp-
brottet: ”Jag kände hur man bara rusar runt utan att veta varför. Och kände 
att jag hade en alldeles för tung ryggsäck; för stort hus och för mycket saker.” 
Annika och barnen åt som regel tillsammans de veckor hon ”hade” dem. Elin 
tränade dock friidrott på tisdagar och torsdagar och då kunde det hända att 
hon fick äta ensam före eller efter. Eriks tennis på helgerna påverkade dock 
aldrig middagen och inte heller Johannas golf. Själv sprang Annika tre gånger 
i veckan men aldrig runt middagstid. Hon skrev veckomenyer, storhandlade 
varannan vecka och köpte då det som behövdes för den kommande veckan 
samt för det eventuella storkok som gjordes regelbundet. Då jag följde med 
på storhandlingen följdes minneslappen till punkt och pricka. Inget extra in-
handlades. Storkoket frystes ned i mindre matlådor som hon åt av när barnen 
bodde hos pappan. När barnen var hos henne åt de veckans matsedel. Hon 
följde den inte strikt utan kunde byta dagar om de fick nya planer eller kände 
för något annat. Själv hon dragit ner på sockerkonsumtionen, inspirerad av 
GI-dieten i boken Blodsockerblues, eftersom hon kände att hon hade problem 
med blodsockernivåerna. Detta var dock inte barnens diet då hon inte ville 
att de skulle få ”konstiga idéer”. När barnen var hos pappan levde hon alltså 
billigt på sina matlådor och arbetade länge. Gick hon ut med vänner såg hon 
till att inte spendera några större summor utan köpte max något glas vin. Hon 
åt hellre en matlåda på jobbet än att spendera dyra pengar på restaurangbesök. 
Och vännerna hade förståelse för det, påpekade hon. Hon njöt av storhand-
lingen, veckomenyerna och storkoken, över att ha fått tillstånd en rutin som 
sparade pengar och som kändes bra och fungerande. Förr hade hon nollkoll på 
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ekonomin, men nu totalkoll. Inte minst tack vare programmet Lyxfällan9 som 
hon följde och plockade åtskilliga idéer från. Och det behövdes enligt Annika, 
för hon hade det tufft nu och ville samtidigt kunna lägga undan pengar för 
kommande behov. Hon skrev ned allt i en pärm och kunde snabbt få fram en 
exakt siffra på vad som spenderades på mat. När jag frågade om hon ibland 
inte vill springa ner till pizzerian och unna sig lite dyrt sa hon att hon hade 
stor lust när hon var förkyld, men att hon ändå inte gjorde det eftersom hon 
inte ville förstöra den rutin hon nu äntligen fått till stånd. Till viss del hade 
hon låtit sig inspireras av den man hon träffade; också han är nyseparerad och, 
enligt Annika, välorganiserad. 

En som däremot tycktes sky den inrutade vardagen var Sandra, 51, som 
arbetade som akutsjuksköterska och ibland extra med hälsoundersökningar. 
Sandra växte upp i Finland med sina fem syskon, sin pappa som var tjänste-
man och sin mamma som var hemmafru och den som lagade maten. Under 
perioden vi träffades bodde tre av syskonen i Sverige; förutom Sandra var 
det Lena som var forskare och Marit som var psykolog. Sandra bodde i en 
hyreslägenhet på tre rum och kök i centrala Stockholm tillsammans med sin 
tonårsdotter Amanda och katten Minna, inte långt ifrån sin syster Marit. Den 
26-årige sonen hade däremot just flyttat hemifrån efter en längre utbildning, 
och hade nu fått både arbete och hyreskontrakt. Barnen hade olika fäder som 
inte alls tycktes vara involverade i deras vardag, men som det ändå hände 
att de träffade ibland. Oregelbundenheten var ständigt närvarande i Sandras 
liv. Det visade sig inte minst när vi försökte boka in tider; hon var helt enkelt 
inte hemma särskilt ofta och de få lediga vardagskvällar som dök upp ville 
hon helst inte låsa vid mig, utan snarare spendera i lugn och ro med sin ton-
årsdotter som nästa år började på gymnasiet och som ägnade en stor del av 
sin fritid till musik och sång. Sandra fick sitt schema i mitten av varje månad 
för nästa månad och kunde lägga in vissa önskemål om hur hon vill ha det. 
Tidiga morgnar var det värsta Sandra visste. Hon ville därför helst arbeta 
eftermiddagar och kvällar, men vara hemma på nätterna och morgnar så att 
hon kunde äta frukost med dottern innan skolan. Gemensamma vardagsmid-
dagar tycktes däremot mindre viktiga. Överlag sade sig Sandra vara mycket 
välorganiserad och förberedde dels med middagsmat för dottern att värma 
upp, dels med inköp så att dottern kunde ordna med sina middagar själv. Hon 
satte också in pengar på Konsumkortet så att dottern kunde handla på det 
om det skulle behövas. Inspirerad av sin medvetna och trendsättande syster 
Lena, som blev vegetarian redan i tidiga tonår, var Sandra mycket noga med 
sina inköp och undvek tillsatser i möjligaste mån. Helt klart slet Sandra med 
sina arbeten för att få tillvaron att gå ihop och arbetstiden överskred tidvis 
en fulltid. Samtidigt som Sandra skydde regelbundenheten, gillade hon att 
laga mat och att umgås med vänner och familj. Förr, när hon hade bättre ar-
betsvillkor, var det inte ovanligt att systrar och syskonbarn tittade hem och åt 

9 Ett program i TV3 om människor som, efter ha ”tappat kontrollen” över sin ekonomi, får 
akut ekonomisk rådgivning (Lyxfällan 2011).
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middagar, men det hann hon inte i samma utsträckning längre. Hon var dock 
nära alla sina syskon och på söndagarna brukade systrarna och ibland också 
syskonbarnen gå ut och dansa afrikansk dans med efterföljande middag. Hon 
hade ibland också släktingar boende hos sig. Hennes mamma brukade bo hos 
henne eller systern under några månader på vintern eftersom det vanligtvis 
blev för kallt i Finland och även andra släktingar kunde bo hos någon av dem 
vid behov. Under perioden jag träffade Sandra tycktes helt enkelt ingen dag 
vara den andra lik. Hon skötte hela försörjningen och dessutom en stor del av 
marktjänsten, eftersom hon inte ville ställa några sådana krav på sina barn 
som hade fullt upp med studier. Men hon lät samtidigt familjen anpassa sig 
efter hennes behov av ett oregelbundet liv.  

Vardagsmiddagen och tryggheten
Middagarna visade sig vara tidsmässigt avgränsade aktiviteter, med en början 
och ett slut, som alltid innehöll någon form av varm mat som informanterna 
satt till bords och åt. I regel med barnen. Middagarna skilde sig därmed från 
mellanmålet som ofta innehöll kall mat och från småätandet som inte hade 
någon tydlig början och slut utan som snarare var ständigt pågående. Inne-
hållsligt var måltidsmönstren relativt stabila och uppvisade sällan några stör-
re överraskningar. Kvinnorna sa att de föredrog mat ”lagad från grunden”. 
Maträtterna som serverades hade de som regel tillagat förut, möjligen i olika 
versioner. På vardagarna prioriterades nästan undantagslöst den näringsmäs-
siga aspekten av måltiden, medan de på helgerna tillät mer ”onyttiga” mål-
tider. Dessa mönster överensstämmer med också med den måltidsforskning 
Ilmonen sammanfattar sin artikel om konsumtionsrutiner (2001:21). 

Överlag visar berättelserna ovan att middagen hade sin givna plats i var-
dagen. Visserligen kunde barnens eventuella aktiviteter av och till förändra 
middagsrutinen. Informanterna var dock måna om att påpeka att de trots akti-
viteterna på något sätt ändå lyckades skruva till den gemensamma middagen 
antingen före eller efter. Men det kunde, trots allt, då och då ändå hända att 
barnen fick äta ensamma. Och det kunde vara känsligt. Annika fick exem-
pelvis veta att” Ja, men pappa brukar vänta på mig” när hon påpekade att det 
kunde vara svårt att samla alla till middagar i samband med barnens olika ak-
tiviteter. Kvinnorna var också måna om att påpeka att deras egna eventuella 
fritidsaktiviteter sällan inkräktade på middagen. Istället framstod det som 
viktigt att de anpassade sig till barnen. Arbetet var, för dem som hade ett, det 
enda som tilläts rucka på rutinen. Men ändå helst inte, eftersom kvinnorna 
tycktes vilja klara både hem och arbete (jämför Beck och Beck-Gernheim 
2002). 

Middagsrutinerna föreföll inge en slags trygghet, helt i linje med Gid-
dens resonemang om rutiniseringen och den ontologiska tryggheten (1984:1-
40). Som tidigare nämnts handlar en stor del av det vardagliga livet, enligt 
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Giddens, nämligen om att utveckla rutiner som ger människan en känsla av 
ontologisk trygghet, det vill säga en känsla av att kunna lita på omgivningen 
och att kunna hantera olika faror. Vidare fungerade middagsrutinerna också 
som verktyg genom att förenkla alla vardagliga beslut. De var helt enkelt 
bara någonting som skulle avklaras och ingenting de funderade så mycket på. 
Dessutom var rutinerna också något omgivningen förväntade sig att de skulle 
klara av. På det hela taget var sammanhang där middagen ingick i den dagliga 
rutinen något som kvinnorna kände igen och något de kunde lita på. 

Middagens betydelse framstod som extra tydlig i Camillas fall. För hen-
ne, som betonade sin känsla av utanförskap, verkade vardagsmiddagen, om-
händertagandet av hemmet och inte minst av dottern att få henne att känna sig 
som en del av det normala livet; det som hon annars upplevde sig vara utanför 
både som ensamstående mamma och som sjukskriven. Måltidsaktiviteterna 
tycktes, som diskuterades ovan, inge en slags trygghet som ändå indikerade 
att hon gjorde något man skulle göra och att hon därmed ändå tillhörde. När 
förutsättningarna för detta riskerade att ryckas bort reagerade hon starkt, som 
om hon och, inte minst, dottern vore hotade.

Den regelbundna middagen verkade också viktig hos nyseparerade An-
nika. När hon skulle påbörja sitt nya liv handlade det inte bara om en ny 
utbildning, ett nytt arbete och ett nytt boende, utan också om nya vanor. Var-
dagsmiddagen utgjorde en grundbult både som gammal och ny vana. Det var 
runt den som resten av familjelivet organiserades. Men trots att livet hade 
förändrats i grunden var vardagsmiddagen ändå något som fortsatta sin gilla 
gång. Den framstod som ett slags rättesnöre som indikerade att hon gjorde 
rätt, om än på ett lite annorlunda sätt i en ny bostad och i en ny familjekonstel-
lation. Och just det där annorlunda sättet var det som gjorde livet nytt. Kanske 
var det så att de här nya aktiviteterna gjordes med en helt annan förväntan, 
trots att de i mångt och mycket hade samma praktiska innehåll? Via de strikta 
rutiner som omgärdade vardagsmiddagen gav Annika uttryck för ett behov av 
att visa att hon klarade sig själv. Och viktigast av allt var kontrollen över eko-
nomin, en nyvunnen insikt som hon kämpade hårt för att inlemma i sin var-
dag. Inte minst hade serien Lyxfällan varit ett ypperligt lärdomsinstrument. 
Hon berättade exempelvis om en episod när hon tvingades leva på marginalen 
för att klara av att hålla sin budget:

Det var en intressant upplevelse att liksom tänka så här att: ”Nä, jag får inte 
göra av med några pengar idag. Jag får inte göra av med några pengar imor-
gon. Jag får inte göra av med några pengar på fredag.” Och så kommer fredag 
och då visste jag att pengar skulle komma in på lördag. Då gick jag och köpte 
… lite frukost till Klas och mig på affären och så bara räknade jag noga så 
här: ”Vad kostar det här brödet?” [Hon skrattade kort och tillbakahållet]. Det 
var en jättekonstig situation att stå där ... och ’Nä det får inte gå över det’, 
och jag hade väl 100 spänn på kontot. 80 tror jag att jag spenderade. [Hon 
skrattade högt]. Och så kom pengarna in på lördagen och då gick jag och 
köpte kyckling och liksom och en massa grejer och så kände jag mig så rik. 
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Jättekonstigt.  Men vet du, det är faktiskt himla skönt … när man har gått den 
där ökenvandringen, sen när pengarna har kommit in … då kan man känna 
så här att man är rik fastän det bara är ett par tusen som kommer in. Barnbi-
dragspengar liksom, så kan man känna sig så himla rik. Och då är det nästan 
som: ”Men nu har jag levt på noll, då kan jag lika gärna fortsätta leva på noll 
ett tag till så här.” För det är ju … för det, ja … går ju av bara farten … Men 
det är … Jag tror att lite speciellt. Jag tror … Nä men alltså ibland känner jag 
mig som lite udda som går och gör den där grejen. Det är som jag utmanar, jag 
tävlar mot mig själv. Ser hur långt jag kan gå. Lite så där. Jag vill nog testa … 
gränserna lite grann. (Annika 2009-02-24)    

Kosta vad det kosta ville, men budgeten skulle hållas, trots att hon egentligen 
hade andra pengar undanlagda. Berättelsen ger mig känslan av att observera 
någon som precis håller på att lära sig att gå; gåendet är mycket medvetet och 
nästan krampaktigt, som om det vore ödesdigert att släppa taget om det man 
just lärt sig, som om det vore ödesdigert att rubba den nyss inlärda aktivitets-
sekvensen. För Annikas del handlade det om att ta lära sig att ta kontrollen 
över sitt liv och detta manifesterades i sin tur i hushållskassan. 

Vardagsmiddagens betydelse var också tydlig i samband med att Marie 
skulle återvända till arbetet efter mammaledigheten. Spädbarnstiden var nu 
över och Melina skulle börja på dagis. Under spädbarnstiden hade besluten 
om tillvaron helt överlåtits på barnet. Som mamma skulle Marie ständigt fin-
nas till hands, men utan styra. Maries beskrivning och mina egna minnen av 
den då kaotiska tillvaron, där allt i princip överläts på barnet, påminde om en 
slags liminalt tillstånd där det ”normala” var satt ur spel; ett tillfälligt tillstånd 
som skulle genomlevas och passeras för att sedan leda till något nytt och an-
norlunda (jämför Turner 1969). Mammaledigheten hade enligt Marie varit 
kaotisk med enorma summor på onyttig mat och uteätande; det blev mycket 
fika och korv och dyr färdiglagad pasta som beställdes runt hörnet. Men hon 
var nu redo att ta sig ur det kaotiska och såg fram emot ordning, reda och 
struktur. Nu skulle hon äntligen ta kontrollen över tillvaron och barnet och 
här framstod arbetet, dagis och, inte minst, den regelbundna vardagsmidda-
gen som det som skulle ställa allting tillrätta. Det framstod alltså som om hon 
med hjälp av denna struktur hoppades kunna återskapa en viss förutsägbarhet 
och därmed trygghet i tillvaron.

Bristen på regelbundenhet var också något som oroade Linda. Och återi-
gen var middagen den tydligaste indikatorn på detta. Linda sa ofta att hon 
sökte en vardagslunk och middagsrutiner som hon och dottern mådde bra 
av, men att hon hade svårt att få till det. Samtidigt var Lindas kanske på ytan 
ostrukturerade och spontana liv lika strukturerat som de övrigas. Men enligt 
en helt annan organiseringsprincip. Istället för att fungera som den kompeten-
ta mamman som visste när, hur och inte minst vad barnet borde få till mat, var 
hon den kompetenta mamman som lät det kompetenta barnet själv besluta om 
sin vardag. Här var alltså barnets vilja den dominerande organiseringsprinci-
pen. Själv hade hon uppfostrats på samma sätt, men hade samtidigt blandade 
känslor inför det. Hon frågade sig ofta om hon kanske gav dottern för mycket 
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ansvar genom att inte styra mer? Och återigen var det vardagsmiddagen som 
framstod som ett av de tydligaste styrinstrumenten. Kanske var det inte bra 
att inte hon propsade på att de skulle hem och äta middag var kväll? Visser-
ligen tog hon ett visst kommando och styrde alltid upp en middag när jag var 
med, och, enligt henne själv, även när jag inte var med. Men kanske borde 
hon inte låta henne äta pasta carbonara så ofta? Och kanske borde hon se till 
att de åt betydligt tidigare? Linda uttryckte en osäkerhet och tycktes pressad 
från olika håll. Dels från sin egen uppväxt och det synsätt hon själv fostrats 
in i och med det alla experter som framförde barnets kompetens; dels av ett 
motsatt synsätt som hon i hög grad såg omkring sig och som påtalade vikten 
av att föräldern själv skulle ta kommando. 

Middagens prioriterade ställning var dock helt omkullkastad under de 
veckor då vissa av kvinnorna levde ensamma och barnen istället bodde med 
pappan. Ulrika påpekade, som nämndes tidigare, att hon varken orkade eller 
såg meningen i att laga någon mat när hon inte hade sin dotter Maja boende 
hos sig. Hon åt ju ändå ett ordentligt mål på jobbet. Och för dem som inte hade 
växelvis boende, men som trots det kunde vara utan barnen under perioder, 
upplevdes det som en lättnad att ibland få lätta på middagens bojor. 

Det var så skönt när Tyra var borta. Då behövde jag inte laga. Vissa dagar kän-
ner jag inte för att laga mat alls, utan bara äta mackor. Andra dagar kan det 
vara gratänger, jättestark curry med mycket rödlök och chili och sådant som 
Tyra inte äter. Man får tillåtelse att slarva då: ”Ähh jag vill inte laga mat, jag 
vill inte diska. Jag tar en macka och ett glas vin istället.” (Anna 2009-01-08)  

Middagarna tycktes alltså präglas av omsorgen om och kontakten med bar-
nen. När de var ensamma saknade middagen på många sätt relevans. Då kun-
de det bli ”lite hur som helst”, med exempelvis smörgåsar eller havregryns-
gröt; måltider som inte skulle ha varit acceptabla som middagsmat om barnen 
varit närvarande. Middagen framstod som något som egentligen inte var till 
för dem själva utan för barnen. Själva klarade de sig egentligen utan. Under 
veckorna utan barn sänktes ambitionsnivån. Annika, som idrottade en hel del, 
ville visserligen alltid äta två lagade mål mat om dagen, vare sig barnen var 
hemma hos henne eller inte. Men när hon var utan barnen tog hon mat ur fry-
sen, något som i princip aldrig skedde under de veckor hon hade barnen hos 
sig. Empirin ligger också i linje med studier som pekar på att matvanorna är 
beroende av den sociala situationen och att organiserade måltider, såsom ex-
empelvis middagar, är mindre viktiga för enskilda hushåll än för dem med två 
eller flera medlemmar (jämför Bahr Bagge och Almås 2006; Jansson 1993). 
Och om man nu, som Annas citat ovan visar, trots allt åt middag när barnen 
inte var där så slapp man anpassa sig. Man kunde äta det där som barnen inte 
gillade.

Sammanfattningsvis framstod middagen bland mina informanter som 
det som tillsammans med arbetet strukturerade dagen och något som gav livet 
mening. Helt i enlighet med Giddens tankar om rutinernas funktion (1984), 
tycktes denna konsumtionsrutin bidra till att prioritera och besluta om vad 
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som var viktigt i vardagslivet, göra kvinnornas beteende mer förutsägbar för 
omgivningen och, inte minst hjälpa dem att skapa trygghet i en annars kaotisk 
vardag. Men bara när barnen var där. Den nod jag liknade vardagsmidda-
gen vid i inledningen framstod bland informanterna som så kraftfull att den 
snarare borde liknas vid en vardagslivets grundbult som livet strukturerades 
runt. Men varför har just vardagsmiddagen kommit att bli en grundbult? Och 
varför bara i anslutning till barnen? Varför framstår just vardagsmiddagen 
som en så viktig del av vardagens trygghet? Vad är det i vardagsmiddagen 
som gör att den trots stress, svårigheter och domedagsprofeter ändå hänger 
sig kvar i våra rutiner? 

För att återkoppla till avhandlingens syfte tror jag att frågan kan besvaras 
genom att sätta middagskonsumtionen i ett större kontext. Detta genom att, 
med hjälp av kvinnornas ”berättelser” om sin middagskonsumtion i form av 
såväl tal som handling, uttolka vilka konsumtionsaktiviteter som är verksam-
ma, vilka ambitioner de tycktes ha med dessa konsumtionsaktiviteter, vilka 
praktiker som mot bakgrund av dessa ambitioner tycktes vara verksamma och 
hur de olika praktikerna förhöll sig till varandra. Det är, menar jag, praktiker-
na som kan besvara varför vi gör det vi gör; ett görande som till syvende och 
sist gör oss till människor. Den första anhalten på denna resa mot ökad förstå-
else för varför vi konsumerar som vi gör är en närmare beskrivning av hur en 
typisk vardagsmiddag kunde se ut, exemplifierad av en av mina informanter, 
och sedan tematiserad utifrån hennes och övriga informanters ”berättelser”. 
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Middagen framträder alltså som en vardagslivets grundbult och blir som så-
dan också obönhörligen involverad i livet som helhet och därmed också i 
den mängd olika engagemang som en människa försöker hantera. Den ge-
nomförda måltiden blir i sin tur en arena där förhållningssättet till alla dessa 
engagemang och ambitioner exponeras. I det här kapitlet vill jag illustrera hur 
denna arena kan ta sig i uttryck och vad den försöker berätta genom att följa 
en ganska typisk vardagsmiddag via de aktiviteter som en av mina informan-
ter utförde och de funderingar hon gav uttryck för i samband med detta. Am-
bitionen är att lära känna aktiviteterna och på så vis komma närmare den eller 
de praktiker de utgör en del av. Jag börjar med en beskrivning av min middag 
i mars med Marie och Melina ganska rakt upp och ned i enlighet med mina 
fältanteckningar och diskuterar sedan hennes och de övriga informanterna 
vardagsmiddagar generellt sett, utifrån ett antal allmänna teman som jag ta-
git fram med inspiration från tidigare litteratur kring senmodernitet, familj, 
mat, måltider och konsumtion: Middagen som en inlärningsprocess; Midda-
gen och kontrollbehovet; Middagen som gåva; Middagen som gränsvakt och, 
slutligen, Middagen och omsorgen om barnet.

Anteckningar från fältet
Det var en tisdag i mars lite efter fyra och jag satt och väntade på Marie på 
den lilla expressobaren i centrala Stockholm alldeles i närheten av där hon 
bodde. Det var sjunde gången vi skulle träffas. Marie hade redan meddelat 
vad som skulle tillagas per mejl dagen innan: ”Mat blir nog Kelda färdig 
tomatsoppa med pasta och någon form av kött/fågel och lite grönsaker.” Jag 
hade redan suttit där ett tag när Marie kom in och glatt hälsade både på mig 
och på barägaren, vars son gick i samma dagisgrupp som Maries ett och ett 
halvt-åriga dotter Melina. Marie hade varit på jobbet som låg en liten bit utan-
för centrum och var lite sen. Vi skulle ha setts vid T-banan vid fyra, men hon 
missade bussen efter att ha suttit och pratat med sin ”ex-sambo” om ett jobb 
och bara glömt tiden. Ex-sambon var inte Melinas pappa utan en relation hon 
haft långt tidigare; de hade levt ett stadgat förortsliv med ”alldeles för mycket 
skräpmat” som hon tillslut tröttnat på. Marie och ex-sambon hade dock bra 

6.
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kontakt och alltså just nu ett projekt ihop. Marie såg sig om i lokalen, fnis-
sade till och sa att hon faktiskt hade varit just här för någon dag sedan med 
Susanne, en annan ensamstående mamma som hon brukade umgås med och 
vars son Lucas också gick i samma dagisgrupp som Melina. ”Vi var här utan 
barn och blev helt förvirrade. ’Jaha, vad ska vi göra nu? Inget att torka och 
fixa med? Ska vi bara sitta här och prata?!’” 

Melina hade inte dagisplats på heltid och skulle därför helst hämtas se-
nast klockan fyra på eftermiddagen. Vi var redan sena och gav oss därför 
genast av till dagiset som låg tio minuter längre bort. På vägen mötte vi ytter-
ligare en förälder med barn i samma dagisgrupp som Melina. Jag sa att Marie 
tycks känna hela området. Hon skrattade och sa att den kvinna vi just träffat 
var med i samma mammagrupp som hon, men att de sen tappade kontakten: 
”Det blir lättare att umgås med andra ensamstående. Man söker sig till dem 
eftersom de har mer liknande förutsättningar.” På helgerna skulle paren um-
gås två och två på middagar och annat och de var, enligt Marie, helt enkelt 
mindre intresserade av sällskap. 

När vi kom fram till dagiset, en modernare byggnad i rött trä som låg in-
vid en skogdunge i utkanten av området, var det inte så många kvar. Klockan 
var närmare halv fem och Marie gick in för att leta efter Melina som glatt 
tultade runt i den snart tomma lokalen. Kvinnan vi just mött var kvar med 
sitt barn och anförtrodde Marie (och mig eftersom ju jag stod bredvid) att hon 
hade problem med sin chef. Marie lyssnade och kommenterade. Jag hörde 
bland annat hur den andra mamman påpekade att en ensamstående kan få 
fördelar bara genom att vara ensamstående, men att två också kan ha svårt att 
få ihop det. Jag anade att kvinnan ansåg chefen vara mer förstående gentemot 
ensamstående än gentemot par och ville veta hur Marie upplevt det just sagda, 
men glömde. Inte heller Marie tog upp det längre fram.

Vi gick igenom korridoren mot Melinas klädplats och hamnade framför 
barnens familjecollage. De satt i ögonhöjd med barnen och var alla mycket 
ambitiösa. Marie hade gjort Melinas. Jag såg bilder på Melina och Marie och 
fick övriga bilder på collaget beskrivna för mig. Där fanns en bild på Maries 
bror och fru samt deras två barn, en på mormor och en pyttebild på morfar. 
Och på väninnan Susanne och hennes son Lucas samt på Melinas faddrar. 
Och dessutom en gruppbild på hela tjocka släkten. Melinas pappa var dä-
remot inte med. Mittemot collaget fanns Melinas klädplats som var fylld av 
allehanda kläder. Det var fortfarande kallt ute, trots att det redan var mars 
och jag hjälpte Marie att bylsa på Melina. Marie var noggrann, det var inte 
bara täckbyxor och jacka som skulle på, utan på detta också rosa galonbyxor 
så att hon inte skulle smutsa ner sig. Melina knatade snabbt iväg när hon var 
färdigklädd. ”Melina gillar att gå. Vissa barn orkar knappt gå några meter”, 
sa Marie. Men Melina tröttnade snabbt. Efter några 50 meter ville hon sätta 
sig i vagnen. 

På vägen hem från dagis gick vi förbi Vi-butiken som Marie egentligen 
tyckte var för dyr. Hon hade planerat att ha Keldas tomatsoppa med risoni 
och kyckling till middag just denna dag. En rätt hon tidigare ätit hos sin kusin 
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och som hon redan hade hunnit experimentera med själv några gånger ”och 
då kom jag på att gud vad smart, det har inte jag tänkt på liksom”[...] ”Men 
jag glömde köpa kyckling [i affären vid jobbet]. Där är den så god” påpekade 
Marie. ”Ska vi ta korv istället?” frågade hon mig. ”Det får du bestämma”, sa 
jag. ”Korv får det bli”, sa hon då.  Vi kom in i affären. Marie började med att 
köpa en vanlig röd mjölk (och jag noterade senare att hon hade ekologisk mel-
lanmjölk hemma i kylen). För att vara säker på att det skulle räcka komplet-
terade hon vidare med ytterligare ett paket Keldas ”Tender tomato – krämig 
tomatsoppa”, trots att hon redan hade ett paket hemma. Hon köpte också en 
grillad kyckling. ”Grillad kyckling är så gott alltså ... Funderar på om man ska 
ge dem en chans till ... Det kan inte bli värre än torrt liksom” sa hon.  

Och så blev det mueslisnacks till Melina. Det menade Marie var bra att 
ha när man inte ville att hon skulle stoppa i sig en massa före middagen. 
Marie hade en specialburk för snacksen med ett lock som dels hindrade dem 
från att åka ut om man vände burken upp och ned och som dels gjorde att 
man bara kunde trycka ut en snacks i taget. Marie påpekade att hon på så sätt 
köpte sig tid, för det tog tid att få upp varje snack och Melina har då något att 
sysselsätta sig med samtidigt som hon inte hann bli särskilt mätt. Snacksen 
bestod bland annat av dinkelpuffar, vetepuffar, quinoapuffar och annat som 
lät nyttigt. Men sa Marie: ”Sedan var någon sådan där som sa att quinoa bara 
är något sådant här fuskpåhitt …” ”Jaha, varför är det ett påhitt?” frågade jag. 
”Jag minns inte vad det var, men det var lite så här … ’Men ni har väl inte gått 
på det där med quinoa hö, hö.’” ”Okej, så du har inte gått på quinoa?” frågade 
jag. ”Jag får nog läsa på vad det var jag egentligen läste om quinoa, för ibland 
är jag lite så här, att jag har inte riktigt hundra procent koll, jag bara ungefär 
tror”, svarade Marie. Under vår inköpsrunda kom ytterligare tveksamheter 
upp. Marie sa att Keldasoppan visserligen var bra, men kanske inte så nyttig 
ändå, att den hade en massa tillsatser, säker glutamat och sådant. Sen nämnde 
hon att hon sett något program, exakt vilket minns hon inte, om guacamole-
mixen som knappt innehöll någon advocado alls utan bara tillsatser. Därför 
var det bättre att köpa den frysta och det var det hon gjorde. ”Jag kommer 
inte ihåg vad det var, eller kan hon [Kicki Theander, Middagsfrids grundare] 
ha skrivit om det till och med i det här nyhetsbrevet10. Vi kan ju kolla om det 
kommenteras vilket program det var”, sa Marie. Marie berättade också att 
Middagsfrid skrivit om den farliga kryddmixen som brukar läggas i kött-
färsen till tacos i sitt nyhetsbrev, men att de tipsat om alternativa blandningar 
som Marie tänkte pröva istället. ”De [Middagsfrids förslag på hemmagjord 
tacomix] känns ju lite fräschare. Då kan man ju faktiskt kanske också få lite 
tips. Då kan man ju utöka lite kryddningen eller, bara man får någon sorts 
grundplåt eller, vad man ska säga, en bas.”   

10 Middagsfrid skickade även ut nyhetsbrev i samband med sina leveranser där man dels berät-
tade om sin syn på mat i största allmänhet och kom med olika tips, dels berättade om meny-
erna och vad som krävdes för att tillaga dem.
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När Marie var klar gick vi fram till kassan och lade varorna på bandet. 
Nu måste också Melina släppa sin mueslisnackspåse. Marie blev lite orolig 
när Melina började trilskas: ”Nu kommer förmodligen hela affären att veta att 
vi är här.” Men vägningen gick fort och Melina fick strax tillbaka sina snacks. 
Marie betalade 74,50 kronor och tog ingen påse utan la varorna i vagnen un-
der Melinas sittplats. Hon sparade också kvittot. ”Det är mest så att det ska se 
ut som jag är lite ordningsam. Sen har man ju ändå ingen koll liksom” Bonus-
kort hade hon hos alla; Konsum, ICA, VI och Hemköp. ”Det kom med posten 
häromdagen, en VI på hundra kronor. Det är ju ändå hundra spänn, gratis, nu 
liksom. Man har betalt det redan …” Storhandling var dock inget för Marie. 
Det blev liksom aldrig av. 

Efter en kort promenad var vi hemma hos Marie och Melina och klockan 
hade då hunnit bli halv sex. Marie hade en bostadsrätt på ca 70 kvadratmeter 
med ett sovrum, ett vardagsrum, ett litet badrum och ett kök i fil med matplats 
för cirka 4 personer. Köket låg precis i anslutning till ingången och var helt 
nyrenoverat när Marie flyttade in 2005. Ovanför spisen, en induktionshäll 
med värmezoner, fanns en stor köksfläktskåpa i rostfritt stål där Marie vid 
några tillfällen knipsade fast receptet med en magnet. Så dock inte just denna 
dag eftersom hon ”hade receptet i huvudet”. Mittemot spisen stod en stor vit 
mikrovågsugn och en radio i rostfritt stål. Väggarna kläddes av vita köksskåp 
och en del av den nedre delen var öppen och full med plastburkar som Melina 
brukade leka med. Snart skulle hon kunna nå lite farligare grejer som stod 
högre upp, däribland en matberedare och det krävde en omorganisering i kö-
ket, enligt Marie. Det fanns sällan kokböcker framme, men däremot ett fåtal 
recept i en liten låda i köket. Arbetsytorna var i ljust trä och väggarna ovanför 
dem täcktes av vita kakelplattor. I övrigt var väggarna i köket vita förutom 
en fondvägg invid fönstret som gick i rött. Vid fönstret stod matbordet i ljust 
trä på vilket det låg en bordsduk med vit grund och stora röda blommor och 
ovan bordet hängde en tyglampa i rött och vitt. Golven var även de i ljust trä 
och i stort gav köket ett ljust och nyrenoverat intryck. Var gång jag hade varit 
där hade det sett städat och undanplockat ut. Till och med disktrasan brukade 
vara upphängd på en krok. När vi kom in genom dörren just denna dag, på-
pekade Marie att hon hade haft en städare på besök tidigare i veckan: ”Det är 
värt det. Det är så skönt när det är välstädat.” 

Jag hade som vanligt med mig en surdeglimpa som jag la på köksbänken. 
Marie plockade i sin tur upp maten ur vagnen och påbörjade förberedelserna 
av middagen utan min hjälp, för den ville hon inte ha. Det hade jag fått klart 
för mig redan tidigare. Jag satte mig därför istället vid köksbordet och små-
pratade med både Marie och Melina. Marie verkade dämpad och sa att hon 
var trött och hade migrän. Jag sa att det kanske var bäst om jag gick hem, 
men hon ville ändå att jag skulle stanna. Samtidigt hann telefonen ringa flera 
gånger; det var ex-sambon igen som hon arbetade i ett projekt tillsammans 
med, ett samtal som hon behövde följa upp genom att ringa ytterligare någon. 
Strax därefter ringde en kompis och en stund senare en säljare som Marie 
samtalade med ett slag eftersom hon tyckte att det han hade att komma med 
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verkade spännande; en tjänst som hittar den bästa utlåningsräntan. Mellan 
alla telefonsamtal hann Marie koka risoni och rensa kycklingen genom att 
ta bort skalet och skära den i småbitar. ”Kycklingen måste rensas noga så 
att lillan inte får några konstigheter i sig,” påpekade Marie. ”Undrar om jag 
ska koka i en gryta eller om jag ska koka i en kastrull” frågade Marie. ”Om 
du ska ha plats med kycklingen så kanske det är bättre”, sa jag och pekade 
på grytan. Hon hällde ett paket Keldasoppa i grytan tillsammans med den 
rensade kycklingen och den nykokade risonin. Under tiden lekte Melina med 
leksaksspisen och plastbunkarna i köket, för att sedan bli upplyft, satt i sin 
barnstol och tugga mueslisnacks medan hon tillsammans med mig studerade 
sitt bordsunderlägg med bokstäver.  

Maten tog en knapp halvtimme att laga. Jag hjälpte Marie att duka bordet 
och denna dag blev det tre vita sopptallrikar som ställdes fram tillsammans 
med soppan i sin svarta gryta. Jag kunde konstatera att Keldas tomatsoppa 
var populär. Redan tre av mina informanter hade köpt den när jag varit med. 
Om inte fler… På bordet fanns också en skärbräda med surdegbrödet, ett pa-
ket grön Bredgott, en hushållsost, en Arlas crème fraiche med sked samt en 
Milko mellanmjölk och en kanna vatten. Vi satte oss till bords vid klockan 
sex. Jag kunde inte låta bli att lägga märke till det prydligt använda smörpake-
tet. Det var inte gropigt och kladdigt som hemma hos oss, utan slätt och rent. 
Jag hällde upp vatten i glasen. Marie verkade trött. Hon serverade Melina, 
tog dock ingenting själv, men bjöd mig att ta vilket jag gjorde.  Melina åt 
duktigt, men verkade helst vilja slippa kycklingen. Och tog dessutom brödbit 
efter brödbit. Smöret verkade dock vara det som intresserade henne mest. Un-
der Melinas stol växte samtidigt högen av bröd, risoni och mueslimix. Själv 
åt jag med god aptit. Marie bara tittade på soppan och konstaterade att hon 
nog lagt i för mycket risoni, att det nästan blivit som en gryta istället för en 
soppa. Men funderade samtidigt på att det ändå var rätt bra med risoni: ”Det 
är faktiskt rätt bra med de där små risonigrejerna. Jag hade liksom inte koll 
på att de fanns förr. Det är lätt att äta, det blir inte så himla geggigt liksom. 
Spagetti är ju inget alternativ än på … liksom. De här stora penne och det 
här måste man nästan ändå [skära] … de är så stora. Det här går faktiskt in i 
munnen utan några större problem.” Jag berömde soppan och Marie höll med: 
”Jag tycker det är rätt fin smak. Så kan man ha i korv eller kassler eller annat. 
Eller jag känner liksom … och det är också en sån där grej, som nu när man 
själv mår så här illa, då är verkligen lätta beslut [som gäller]… det måste vara 
beslut som man vet går att genomföra. Man börjar inte laborera med någon ny 
maträtt eller… det hade ju kunnat bli pankisar också, bara för att det är lätt.”

”Blev vi kloka på varför ni äter middagar?” frågade jag Marie när både 
jag och Melina var klara med maten. Marie hade fortfarande ingenting rört. 
”Alltså för mig är det att hon behöver ju maten. Hon behöver ju få i sig mat. 
Det är ju rent biologiskt. Sedan ibland är hon inte alltid hungrig och så här, 
men man måste i alla fall … man måste erbjuda någonting. Annars är det ju 
bara lunch, mellis vid halvtre. Hon måste ju få något mera, eftersom man inte 
vet om hon äter eller inte äter [på dagis].” Men det var inte alltid så att Marie 
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själv åt när det var middagsdags: ”Jag kanske bara tar en macka eller… kör de 
här påsarna [en slags bantningspulversoppa vid namn Naturdiet] ibland, som 
nu liksom när jag inte är riktigt hungrig.” Men att ta den hur som helst var 
inte helt enkelt. Marie måste tänka strategiskt visade det sig. ”Skulle du ta en 
påse nu? Känns det…?” började jag min fråga. ”Jag kan göra det nu när hon 
är färdig. Men om jag tar fram den innan hon har ätit upp, då vill hon också 
ha den. Hon tycker det är jättegott. Du vet, man måste vara taktisk hela tiden. 
Så då måste jag vänta tills jag vet att hon är nöjd, och hon har ätit färdigt, då 
kan jag plocka fram, och det gör jag ibland också med … till exempel med 
bröd och sånt. Först ställer jag fram maten och sedan tar man fram, för annars 
så blir det liksom … annars blir det det här att man ska sitta med smöret hela 
tiden istället för att hon äter maten ... Man rår inte på så mycket själv längre, 
man får anpassa sig.” Telefonen ringde igen och Marie försökte hjälpa någon 
att göra en back-up medan hon pysslade om Melina. Hon avslutade samta-
let och utropade: ”Gud ska man aldrig få någon matro. Man är som någon 
slags sambandscentral.” Marie var mån om matron och om att man skulle ha 
en lugn och trevlig stund tillsammans:”/D/et är nog för min skull också, att 
försöka hitta lite matro och så, tända ett litet ljus eller någonting. Och är det 
möjligt att jag hinner förbereda middagen mera, då kan det kännas mer att 
man dämpar ner lite, röjer av lite, dukar lite, så försöker jag att ha en viss, ja, 
men så vi ska ha lite trevligt och sitta och äta liksom.” I barndomen var däre-
mot middagen snabbt avklarad och man pratade sällan. Dessutom var det ofta 
samma typ av mat, kött och potatis, eftersom föräldrarna inte hade smak för 
nya grejer, enligt Marie. 

Vi satt kvar och småpratade vid köksbordet en stund, men vid kvart i sju 
tyckte Marie att det började bli dags att lägga Melina. ”Men hur gör du, sparar 
du något av maten där? frågade jag när vi reste oss för att plocka undan. ”Nej, 
det där tror jag inte att jag … inte idag. Nej, inte såna där soppor och sånt 
där. Nej, det tror jag inte. Jag skulle i och för sig kunna spara en portion till 
henne. Ibland gör jag så att jag kanske spar någon portion just därför att jag 
tänker så här att om jag mår risigt i morgon också, då har jag åtminstone mat 
till henne. Men om jag är säker på liksom att vi inte äter hemma eller så där, 
då gör jag kanske inte det. Det är lite slösigt, men det är kanske också lite ’Ska 
man rådda med det också.’ Det är så mycket med det här … det är otroligt, 
man fattar inte det hur mycket det sliter det här när man hela, hela, hela, hela 
tiden måste rådda med allting själv. Det är twentyfour-seven liksom. Även om 
hon är på dagis, men … man kan ju inte … Det är ju begränsade tider när man 
faktiskt inte har det här som prioritet liksom.”

Marie tog in Melina i badrummet och satte henne på toaletten medan vi 
stod där inne och pratade. Marie talade mycket om vikten av att vara struk-
turerad och om att hon nu börjar få bättre koll: ”Det funkar ju. Det blir också 
lättare och lättare ju större hon är och det blir också lättare ju mer koll man 
får på sker och ting runt om, typ det här med maten. I början kunde det vara 
liksom katastrof nästan när man kom hem och så visste man inte alls … ingen 
koll på vilken ordning man skulle göra någonting, och hon var rabiat utav 
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hunger och jag var lika irriterad jag.”  Hon fortsatte: ”Man får mer rutiner ju 
längre man håller på. Så är det ju med allt. Man kan inte ju förstå ibland att 
man tyckte att det var lika svårt att köra bil liksom … idag kör man bara lik-
som.” Jag frågade om hon kände att hon började på nytt med vissa saker.”Ja, 
kanske inte rutinerna, utan i såna fall mera sakerna i sig, som med maten. Jag 
måste hitta på mat … jag kan inte bara liksom gå till dagis och sedan gå hem 
och så löser sig matfrågan med det som jag har hemma, utan om inte jag har 
planerat maten då … blir det inget bra.  Jag måste ändå planera någonstans i 
huvudet att ikväll ska jag göra det där och sedan är det bra liksom.” 

Och inte minst är de tydliga rutinerna viktiga för barnen, enligt Marie: 
”De kan inte skapa struktur och rutiner, det måste vi göra åt dem ... [...] Jag har 
varit så otroligt strukturerad med just den biten, i alla fall vad gäller fröken 
här. Är det lunch så är det lunch, och det serveras en maträtt och vill man inte 
ha den så vill man inte. Man [behöver] inte äta om man inte vill, men man 
kan liksom inte byta ut … ,” påpekade hon. ”Så vad händer om hon inte äter 
den maträtt som serveras?” frågade jag. ”Då … får hon vara utan. Om jag 
har möjlighet då att man kanske vet att okej … för hon är kanske hungrig om 
någon timme då eller två, tre, att man kanske kan ta fram någon mellis, men 
inte så att jag byter ut i samband med måltiden, utan då får man vänta tills 
nästa mål infinner sig eller så där. Jag vill inte hålla på: ’Nähä vill du inte ha 
det här, då provar vi något annat i stället …’ Take it or leave it. Jag tror att det 
har betalat sig också, hon är ingen mellanmålsmänniska. Hon käkar frukost, 
lunch och middag och sedan ... Så äter de i och för sig frukt på förmiddagarna 
på dagis, de har ju mellanmål … ”

Det gällde enligt Marie att ha framförhållning och veta hur man som 
förälder ville att det skulle se ut redan från början. Hon tog upp exempel på 
föräldrar som inte varit särskilt strukturerade och där ”det gått troll i maten”, 
med saker som inte duger och med ett ständigt småätande och ständiga mel-
lanmål. Marie tog upp att det fanns många olika barnsajter som kom med 
olika komplicerade mattips där ”hela dagen bara går till att äta”. Marie bru-
kade läsa Vi föräldrar ”det tycker jag ändå är en rätt rolig tidning att läsa” men 
litade ändå mest på BVC-sköterskan som sa att så länge Melina växte som hon 
skulle, åt sina huvudmål och sov gott var det inget att oroa sig för, att hon inte 
behövde äta mer. ”Däremot är det här stressande,” sa Marie och hänvisade 
till den torra blöjan och till att Melina inte tycktes vilja bajsa just ikväll: ”Jag 
tycker hon har så torra blöjor, men det är klart vi bytte ju faktiskt precis innan 
vi gick. Hon dricker så dåligt med vatten.” 

Som hjälp med struktur och framförhållning använde sig Marie av Mid-
dagsfrid var tredje vecka, vilket innebar att hon då fick färdigplanerade mat-
kassar med recept som innehöll varor för 5 middagar à 4 personer. Men hon 
hade ännu inte fått till någon riktig struktur. Den krävde helt enkelt aningens 
för mycket förberedelsearbete enligt Marie. ”Jag skulle fortfarande vilja vara 
ledig på måndagar. För maten kommer på söndagen, då ska jag kunna ta mig i 
kragen och laga maten på måndagar och sedan frysa det som går att frysa fär-
diglagat, eller kanske halv … Ja, man kan frysa kycklinggryta och så kokar 
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man bara ris när man kommer hem liksom. Men vi får väl se,” sa hon tank-
fullt. ”För så har du inte gjort nu?” frågade jag. ”Nej … Nä, jag vet inte varför 
jag inte lyckas får till det,” sa hon och resonerade kring hur det hela skulle 
kunna gå ihop, utan att egentligen få till något svar. Ofta blev det mycket som 
inte hanns med och som därför måste kastas, enligt Marie. ”Jag är så inkon-
sekvent när det gäller matlagning,” konstaterade hon slutligen.  

Trots talet om struktur och framförhållning hade Marie svårt att få in 
sina egna behov: ”Jag minns att du sade det här med träning, att du ville 
komma igång med det. Har du gjort det? Nä…?” frågade jag och retar mig på 
att jag fyllde i det svar som jag redan anade. ”Nej,” konstaterade hon. ”Det är 
svårt att få in det?” försökte jag. ”Äh, det är väl mest att det svårt att känna 
att jag har tiden, fast jag är ledig om man tänker … Jag är bara uppbunden två 
dagar i veckan. Så måndag, onsdag, fredag har jag ju lätt tiden att gå och träna 
åtminstone en timme, men jag får ju inte det gjort, för jag tycker någonstans 
att nä, men … Först måste jag jobba undan det här … och sedan så jobbar jag 
undan någonting här hemma och så jobbar … jag har kunder som sköter lite 
hemifrån … Sedan måste jag ju tvätta, kasta in en maskin tvätt. Och sedan 
måste jag gå och handla … då har den dagen gått. Det blir liksom inte av att 
jag känner att jag får in träningstiden, fast jag mycket väl skulle kunna få det. 
Jag kan ju lätt … jag lämnar henne och går och tränar, och så kommer jag hem 
tio kanske istället för nio, eller halv nio. Och då har jag tränat och mår mycket 
bättre, men … Jag är så piskad hela tiden av mig själv att jag måste liksom … 
jag måste hela tiden prestera. Det är ju det det handlar om, man måste ta hand 
om henne, förbereda och få i henne maten, man måste jobba … Och så borde 
jag ju träna förstås. Jag skulle inte ha haft migrän i tre veckor som nu om jag 
gjorde det och ändå så kommer man inte iväg. Det är rätt intressant alltså,” sa 
hon medan hon tycktes reflektera över det hon nyss sagt.  ”Är inte träning att 
prestera?” undrade jag. ” Jo … Jo, men det kanske är lättare att bortse från det 
liksom,” sa hon fundersamt. Marie hade viss avlastning av sin mamma som 
brukade komma och hjälpa till i veckorna och då främst för att Marie skulle 
få mer tid för sitt arbete. Inte för annat.  Jag förstod att mamman var nära 
både dotter och barnbarn när hon ringde för att säga godnatt i samband med 
nattningsförberedelserna. Hon kunde tiderna och förstod sin betydelse. På 
något sätt var Maries mamma alltid i närheten under mina besök, antingen per 
telefon eller rent fysiskt. Förutom mamman kom också Melinas fadder gärna 
och avlastade ibland på helgerna. Pappan var däremot inte alls involverad.   

Marie talade om vikten av att prestera. Prestationen involverade inte bara 
löne- och hemarbete och förmågan att skapa struktur och ordning, utan också 
förmågan att spara. Marie påpekade att hon skulle kunna spara mer, men 
att hon inte orkade ha den kollen hela tiden, att prestera. ”Man måste kunna 
släppa, det ju är så mycket man måste ändå. Man måste laga mat, städa, och 
tvätta. Och när man är ensamstående har man ingen att dela det med.” Det var 
enligt Marie viktigt att unna sig något ibland. Som häromdagen, i torsdags, 
när det var så mycket snö. Då tog hon och väninnan Susanne en promenad 
med barnen efter dagis. De gick ner till vattnet och ville sen inte bara gå hem 
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utan gick och tog en pizza. De gick till någon pizzeria som Marie inte kände 
till, alldeles i närheten och beställde två barn- och två vuxenpizzor. ”Pizzorna 
var gigantiska och det kunde de väl sagt,” sa Marie. ”Om de märker att man 
inte varit där förut …?” ”Men du kunde ta med resterna?” frågade jag ”Jo, det 
gjorde jag. Det blev middag till mamma och lillan på fredagen. Jag jobbade,” 
sa Marie. När jag frågade vad hon åt minns hon inte riktigt och trodde att hon 
tog lite knäckebröd när hon kom hem. Jag lämnade dem vid kvart över sju. 
Melina var då redo att lägga sig i spjälsängen i deras gemensamma sovrum. 
(Bearbetade fältanteckningar från 2009-03-19)  

Middagen – som att lära sig att köra bil
Min bild av vardagsmiddagen som grundbult framträder tydligt i beskriv-
ningen av denna eftermiddag i mars. För Maries del skulle den bara göras, 
oavsett hur hon själv mådde och vare sig hon själv åt den eller inte. När jag 
frågade varför hon och dottern åt middagar överhuvudtaget var Maries spon-
tana svar att Melina behövde få i sig mat, rent biologiskt. Och när detta bio-
logiska behov skulle ge sig tillkänna var något man måste lära barnen. ”De 
kan inte skapa struktur och rutiner, det måste vi göra åt dem” som Marie 
konstaterade. Enligt Marie var det alltså hennes uppgift att fostra Melina in 
i struktur och rutiner, och här var den regelbundna middagen ett oumbärligt 
verktyg. Att bristen på regelbundenhet riskerade att leda till frustration och 
elände för både mammor och barn framgick av Maries olika exempel på barn 
som aldrig åt riktiga måltider utan som ständigt smååt. 

Regelbundna middagsrutiner var dock inte bara något Melina måste lära 
sig, utan även Marie. Maries uttalade ambition när vi träffades första gången 
var att bryta sina ”relativt kaotiska matvanor” för att istället få till stånd nå-
gon form av ordning och reda. Detta var något hon delvis ansåg sig ha styrt 
upp under den period vi träffades och det uttryckte hon också, som tidigare 
nämnts, under detta vårt sista möte i mars: 

I början kunde det vara liksom katastrof nästan när man kom hem och så vis-
ste man inte alls … ingen koll på vilken ordning man skulle göra någonting, 
och hon var rabiat utav hunger och jag var lika irriterad jag. [...] Man får mer 
rutiner ju längre man håller på. Så är det ju med allt. Man kan inte ju förstå 
ibland att man tyckte att det var lika svårt att köra bil liksom … idag kör man 
bara liksom. (Marie 2009-03-19)

Middagsaktiviteternas hela komposition framstod alltså som något hon lärt 
sig och som hon numer inte längre funderade så mycket kring utan bara gjor-
de, mer eller mindre på rutin. Visserligen omgärdades hennes middagsaktivi-
teter av åtskilliga funderingar, åtminstone tillsammans med mig, men samti-
digt hade hon middagens rutiniserade karaktär gemensam med de allra flesta; 
middagsaktiviteterna framstod, som tidigare nämnts, som rutiniserade och 
självklara såväl för mammorna som barnen. Men ändå aldrig utan reflexivitet. 
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För att återknyta till Schatzki (1996) handlar det om en rutin som utvecklas 
över tid och som så småningom förkroppsligas; en rutin som ständigt förfinas 
i takt med att den praktiseras; en rutin som för Marie inte bara handlade om 
att skapa struktur och ordning utan också om ”att ha lite trevligt” och som 
visserligen var fast men ändå alltid öppen för förändring beroende av om-
ständigheterna. En rutin som hon inte alltid tänkte så mycket på, men som 
av och till ändå kunde omgärdas av mycken reflexivitet. Marie och Melina åt 
allt som oftast hemma, men kunde också äta ute någon gång. Hemma åt de 
Middagsfrids rätter vissa veckor och lite enklare rätter som pannkakor andra; 
pannkakor som Marie ville göra lite nyttigare genom att i smeten omväxlande 
lägga rivna morötter, zucchini, havregryn, barnmatsburkar eller vad som nu 
kunde finnas tillgängligt.

/O/m jag skulle be [mamma] göra pannkakor 25 dagar i rad, då skulle de 
pannkakorna bli likadana. [...] Min mammas pannkakor de är verkligen vete-
mjöl och … det är på något sätt samma smet. De är i och för sig väldigt goda. 
Men jag har verkligen den här nyttighetsgrejen, så ena gången har jag i rivna 
morötter, rivna zucchini kan man ha i. En gång hade jag i havregryn, någon 
gång har jag haft i morotspuré, barnmatspuré på burk. Det blir jättegott. Nu 
härförleden då råkade jag ha i lite för mycket sådant här rivet så det blev inge 
bra alls, men det gick ju att äta ändå. (Marie 2009-03-19)

Liksom sin mamma lagade Marie ofta pannkakor, men hon var dock mån om 
att framhålla sin egen lite nyttigare variant med olika typer av grönsaker; en 
kontrast som framträdde som en av hörnstenarna i hennes och moderns mat-
relation. Marie hade, liksom de flesta av mina informanter, en löpande kontakt 
med sin mamma; detta genom exempelvis telefonsamtal, gemensamma mid-
dagar eller hjälp i vardagen. I linje med vad Bahr Bugge och Almås (2006:215) 
och Lupton (1996:67) påpekar hade de flesta av informaterna också en relation 
till uppväxtens middagar; vare sig de var något man tog avstånd ifrån eller 
försökte efterlikna. För Maries del var uppväxtens familjemåltider något hon 
tog avstånd från, både till utformning och innehåll. De var, enligt Marie, ofta 
hastigt avklarade anrättningar utan samtal beståendes av kött och potatis men 
utan grönsaker, allt enligt pappans önskemål. Marie såg hellre måltiden som 
en trivsam hamn med samtal och tända ljus och annat än bara kött och potatis. 
Helt klart framstod barndomens måltider som den stående måttstock utifrån 
vilken hon utvärderade sina egna middagar. Och som hon inte ville likna. En 
ny svensk matkultur och nya rön om vad som var bra och dåligt hade sanno-
likt påverkat hur Marie såg på sin uppväxts middagar. Kanske hade också en 
viss förändring i hennes socioekonomiska förhållanden medfört hennes ny-
tänkande. Men oavsett hade middagarna ändå utgjort ett stående inslag under 
uppväxten och fortsatt att vara ett stående inslag även i hennes och Melinas 
vardag. Så också för de övriga. Och lärdomen tycktes i hög grad härstamma 
från mamman. Men inte för alla. För Ulrikas del var det främst hennes ensam-
stående pappas fläskkotletter, kokta potatis och kokta grönsaksblandning som 
präglat hennes barndoms middagar; en rätt som de i princip alltid åt då, men 
som inte tycktes förekomma i hennes egen matlagning.
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Den enda som påpekade att hon vuxit upp utan lagade vardagsmiddagar var 
Linda som också var den som uttryckte mest ambivalens inför hur middagen 
egentligen borde se ut; exempelvis huruvida den skulle styras av henne eller 
dottern och om den skulle ätas hemma eller ute. Hon gav på det hela taget ut-
tryck för en osäkerhet och tycktes söka sig efter något att hålla fast i. Linda 
hade vuxit upp med en ensamstående mamma som arbetade heltid och som 
hon också hade en tajt och nära relation med som vuxen: 

/H/on uppfostrade mig väldigt slarvigt med mat … Slarvigt är ett värdeord, 
men alltså fritt. Att jag lagade ofta mat själv, jag värmde väldigt ofta frysta 
crêpes med champinjoner i ugnen eller Felix pizzabit i ugnen. Så jag är lite 
van vid att det är helt okej middag. Hon har aldrig lagat pannbiffar eller så. 
Hon har inte varit hemma och lagat mat och så där … (Linda 2008-06-10)

De gemensamma middagarna och alla dess sammanhängande aktiviteter var 
alltså ingen naturlig del av Lindas vardag, men samtidigt uttryckte hon en 
längtan efter dem.

Jag tänkte det när jag blev gravid att nu ska jag laga riktiga köttbullar ... Det 
är så gott ... Jag fick ju aldrig det när jag var liten, jag fick bara frysta. Och en 
kompis till mig hon fick så här hemlagad mat när jag var liten. Jag tyckte det 
var så gott. Jag älskar mat. Min mamma älskar också mat. (Linda 2008-06-10)

Under våra sammankomster var Linda alltid mån om att äta middag, men hade 
ofta grubblerier i efterhand kring hur middagsaktiviteterna de facto hade ge-
nomförts. De framstod knappast som en naturlig del av hennes varande, utan 
snarare som svårmanövrerade och tungrodda. Linda tänkte mycket på att vara 
en bra förälder och påpekade många gånger hur viktigt det var att ge dottern 
en varierad kost, men sa att de var värdelösa på det. Linda hade många gånger 
planerat att göra storkok tillsammans med sin mamma som hade några parad-
rätter som hon brukade göra och ville lära Linda. Men det blev inte av under 
perioden vi sågs. Istället blev det allt som oftast Spagetti Carbonara.

Jag är också uppväxt på Spagetti Carbonara, så jag bara kör vidare i sam-
ma tradition. Jag lärde mig att laga Carbonara själv när jag var liten. (Linda  
2008-06-10) 

Leone åt olika Spagetti Carbonaravarianter tre av de fem middagar jag till-
bringade med dem båda och verkade alltid mycket nöjd. Men liksom Marie 
såg Linda det som sin uppgift att lära sitt barn att äta olika maträtter och fram-
stod ofta som missnöjd med sina middagsinsatser. Inte minst var hon orolig 
för att Leone inte skulle få i sig tillräckligt med näring.

Nä, Leone är ju väldigt tålig. Men hon är ju inte medveten om att man kan byta. 
Hon köper det vi gör. Då läggs mer på mig. […] Har glömt bort att det faktiskt 
finns annat. Men man stöter på en bra rätt och tänker att man ska skriva upp 
det. Sen glömmer man. Storkok har inte blivit av. Det har vi glömt bort. (Linda 
2008-11-26)
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Camillas uppväxt hade i sin tur präglats av en mamma som ”lagade allt 
från grunden” och som också involverade sina barn i matlagningen. Detta 
var något Camilla hade tagit efter. Hon gav sig gärna på tidskrävande maträt-
ter och ville gärna att fyraåriga Maja skulle bidra. Liksom de övriga infor-
manterna, gav såväl Marie som Linda och Camilla uttryck för det sociologen 
Deborah Lupton påpekar, nämligen att de matvanor som skapas i barndomen 
aldrig försvinner helt utan alltid hanteras på något sätt, vare sig det är med-
vetet eller omedvetet (1996:67). I stort framställer Lupton olika typer av mat 
och matupplevelser som förvaringsboxar fyllda av mening som påminner om 
barndomen och andra svunna tider; meningsbehållare som man på det ena 
eller andra sättet alltid måste förhålla sig till (1996:49).

Men det var inte bara uppväxten som påverkade informanternas förhål-
lande till mat och mathållning. För att återvända till Marie, kom ju helt klart 
hennes nyttighetsiver någonstans ifrån, däribland olika typer av experter. 
Kvinnorna fullständigt bombarderades av information från höger till vänster. 
Och det var inte alltid lätt att minnas var den senaste hade kommit ifrån. Ma-
rie hade ”hört något” om att quinoa var en bluff. Exakt på vilket sätt det skulle 
vara en bluff minns hon inte och inte heller var hon hade hört eller sett någon-
ting om det. Men själva misstanken skapade osäkerhet, för hon ville ju inte 
gå på något som var bluff. Men samtidigt ville hon inte heller gå på att quinoa 
var en bluff om det nu inte var det. Marie inhämtade information om mat 
från allehanda källor, däribland Expressen, TV-nyheterna, Tidningen Buffé 
eller matkockarna Nigella, Tina och Leila och inte minst Vi föräldrar; såväl 
tidningen som sajten. Det hände också att hon surfade runt på allehanda andra 
sajter som gav information om hur barnens mathållning skulle skötas, men 
där förhöll hon sig mer skeptisk. När det talades om tre huvudmål och tre mel-
lanmål så blev det för mycket. De stackars barnen kunde ju inte bli iproppade 
mat jämt och ständigt. Någon måtta fick det ju vara. Nej, den Marie tycktes 
lyssna på mest var barnmorskan. Hennes ord dök rakt ner i hennes vardag och 
tycktes lyfta fram det som var rimligt; så länge Melina växer som hon ska, 
äter sina huvudmål och sover gott är det inget att oroa sig för. Det kunde ju 
Marie se själv. Men oron satte in när hon stötte på signaler som hon inte kände 
igen och inte kunde tolka; som just denna kväll när blöjan var torr och Melina 
dessutom inte bajsade. Hon sökte efter förklaringar. Förutom barnmorskan 
tycktes även Middagsfrid eller snarare Middagsfrids talesperson, grundaren 
Kicki Theander fungera som en auktoritet via sina nyhetsbrev som skickades 
ut via e-post varje vecka. Även Theander dök ner i Maries vardag och lyfte 
fram det som var väsentligt när hon i nyhetsbrevet talade om faran med alla de 
tillsatser som fanns i guacamolen eller tacomixen, men också gav förslag på 
hur det på ett enkelt sätt kunde undvikas. Marie tycktes uppleva att Theander 
visste vad hon talade om, kanske inte minst för att hon dessutom gav förslag 
och att de kändes ”lite fräschare”. 

Även mammagruppen framstod som en viktig inspirationskälla för Ma-
rie under mammaledigheten. Och nu Susanne, samtidigt som de också ifrå-
gasatte varandra. Marie kunde exempelvis ha åsikter om att Susanne ibland 
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daltade med Lucas mathållning väl mycket, medan Susanne inte kunde förstå 
hur Marie kunde förse Melina med en sorts rinnande smör som hon menade 
sannolikt hade åtskilliga tillsatser. Kanske berodde ifrågasättandet på att de 
varit mammor ungefär lika länge och att de ansåg sig sitta med ungefärligen 
samma kunskapsbank. Annat gällde ju för en barnmorska eller för en mat-
expert. 

Oavsett, tycktes livet präglas av en ständig osäkerhet. Så fort man vant 
sig vid något kom ny information som ställde allt på ända. Inget var för evigt, 
till skillnad från traditionerna förr. Middagsaktiviteterna handlade om rutiner 
som kvinnorna lärt sig sedan barnsben; men rutiner som de också måste an-
passa till en ständigt föränderlig omvärld. Så, även om ”mammas bilkörning” 
hade satt djupa spår i informanternas egna rutiner, var det inte alltid säkert 
att hon hade rätt. Det fanns ju experter som eventuellt hade bättre koll på 
omvärlden och allt det nya. 

Middagen och behovet av ”koll på läget”
Beskrivningen av min middag med Marie visar också tydligt den speciella 
omständigheten att vara ensamstående mamma. Inte minst tidspressen som 
alltid tycktes göra sig gällande. För att få ihop vardagsmiddagen som ensam-
stående krävdes en rejäl planering, något som de kvinnor som förvärvsarbe-
tade eller studerade vittnade om. Behovet av ”balansera”, ”jonglera” och ”få 
plats med allt” som de gifta kvinnorna i Thompsons studie (1996) uttryckte 
och som också andra studier kan vittna om (se exempelvis Elvin-Nowak och 
Thomsson 2001; Bäck-Wiklund och Bergsten 1997) tycktes än starkare här 
och kräva än större ”koll på läget”. Behovet av ordning och struktur löpte 
som en röd tråd genom deras berättelser. Middagen var tätt sammansvetsad 
med livet som helhet och måste därför planeras för att passa in. Aktivitet efter 
aktivitet krävde här sin fasta sekvens för att få det hela att gå ihop. De kunde 
inte räkna med en ständigt tillgänglig partner; även hjälpen måste planeras. 
Allt hängde på dem själva; att någon gång komma iväg för sent från jobbet, 
komma för sent till dagis, missa ta ut något ur frysen, glömma viktiga inköp 
med mera, fick direkta konsekvenser på middagen. Och den detaljerade pla-
neringen vittnade om att man var mån om att undvika dessa konsekvenser 
och istället få ihop det hela. Men planeringen hade inte bara med tidspress 
att göra, utan handlade också om behovet att hålla budgeten. Detta samtidigt 
som det också var av yttersta vikt att hålla en viss kvalitetsnivå på vad som 
serverades eller att komma så nära idealet som möjligt. 

De kvinnor som inte delade vårdnad om och umgänge med barnen hade 
än mindre tid. Marie betonade att det var ett arbete ”twentyfour-seven” och 
att det egentligen bara var några få timmar på dygnet som barnet inte var prio-
ritet. Och under en stor del av tiden avsåg detta omhändertagande just mål-
tidskonsumtionen; det vill säga att planera maten, handla maten, laga maten, 
förbereda bordet, äta maten, städa upp efter och att planera för nästa måltid 

Middag i mars med Marie och Melina



134

genom att se vad som skulle sparas eller inte och vad som därför behövde 
inhandlas inför nästa måltid. För kvinnorna handlade det om kortsiktiga pla-
neringshorisonter och om en press i nuet för att löpande få ihop vardagen där 
vardagsmiddagen utgjorde en av dess grundbultar. Men, som vi ska se längre 
fram, handlade vardagsmiddagen sannolikt också om mer svårartikulerade 
långsiktiga ambitioner. För Linda som var arbetslös och för Camilla som var 
sjukskriven var dock inte den kortsiktiga tidspressen lika påtaglig, men väl 
en ständigt närvarande och mer långsiktig typ av press; den om osäkerheten 
inför framtiden. 

Middagskonsumtionen innehöll sålunda en radda nödvändiga aktiviteter 
i form av planering, inköp, uppackning, inpackning, tillagning, dukning, själ-
va måltiden och sedan efterarbetet. Sekvensen och timingen på de olika akti-
viteterna kunde dock variera. Vissa hade veckoscheman, andra beslutade vad 
som skulle tillagas på morgonen samma dag eller kanske i affären. Kanske 
hade inköpen gjorts långt tidigare, medan detaljplaneringen skett samma dag 
på väg upp i hissen. Eller kanske gjordes middagsplaneringen inne i butiken 
under tiden man köpte sin mat. Det var aldrig så att informanterna bara klev 
in i köket och beslutade om vad som skulle tillagas där och då. Planeringen 
var alltid gjord, men trots detta fanns det alltid utrymme för nya idéer. Sop-
pan, exempelvis, gav Marie stort utrymme för kreativitet. Allt kunde läggas 
i den beroende av humör och just detta verkade göra den särskilt attraktiv för 
henne. Men själva planeringen var en nödvändig del av rutinen; ”/O/m inte jag 
har planerat maten då … blir det inget bra. Jag måste ändå planera någonstans 
i huvudet att ikväll ska jag göra det där och sedan är det bra liksom.” Det 
kvinnorna tycktes vilja undvika var att hamna i situationer där man tvingades 
ta det som stod närmast till buds; där tidspressen helt enkelt tvingade fram 
avsteg från den budget eller den ”kvalitetsnivå” man var så mån om att hålla 
eller det ideal man så gärna ville komma nära; budgetar och kvalitetsnivåer 
som i sin tur alla var relativa och som bara kunde sättas i relation till den egna 
livsvärlden. Men att tvingas att helt förlita sig på de kommersiella alternativen 
utan möjlighet till egen bearbetning sågs som ett misslyckande.

Av just planerings- och budgetskäl var storhandlingen populär bland 
vissa av informanterna. Något som också förutsatte tillgång till någon form 
av transportmedel eftersom man både behövde ta sig dit och hem med en hel 
del att bära. Marie var dock ingen storhandlare utan gick och handlade lite 
varje dag. Hon tog VI-butiken av bekvämlighetsskäl, trots att hon egentligen 
inte gillade den. Samtidigt hade hon också Middagsfrid under vissa veckor 
som bidrog till att rentvå hennes samvete. Under själva inhandlingen var det 
tydligt att hon reflekterade åtskilligt kring allehanda varor och att information 
som hon snappat upp än här och än där då gjorde sig gällande. Exempelvis 
att quinoa kanske var en bluff eller att Keldasoppan innehöll ”en massa till-
satser”. Trots soppans tillsatser slog hon ändå till; Melina gillade den och den 
var dessutom enkel att laga och inte minst att ge en personlig touch. Men att 
tillsatser var något som hon just den här dagen funderade extra på var tydligt. 
Tveksamheten kring tillsatser var något som uppmärksammades stort i media 

Middag i mars med Marie och Melina



135

under min fältarbete i samband med boken ”Den osynlige kocken” som ”av-
slöjade” livsmedelsindustrins alla produktionsknep. För Marie framstod det 
som viktigt att hålla koll och inte bli lurad av industrins alla knep. Det gällde 
även de övriga. Kanske bidrog även min närvaro till behovet att visa att de 
höll koll. När vi handlat klart tog Marie kvittot. Hon skojade när hon sa att hon 
gjorde det för att i alla fall verka ordningsam, men det låg nog också ett visst 
mått av sanning i det. Så gott som alla informanterna var måna om att framstå 
som att de hade koll på sina kostnader och att de gillade att fynda. Fyndandet 
behövde dock inte innebära att man köpte det billigaste, utan snarare att man 
letade, var vaksam och inte gick på säljarnas knep. Detta fyndande ligger helt 
i linje med Millers (1998) och Thompsons (1996) tidigare redovisade studier 
där kloka inköp framstår ett sätt för kvinnor att visa familjen kärlek och en 
källa till personlig stolthet, medan misslyckade inköp däremot får kvinnor att 
uppleva att deras plikter gentemot familjen åsidosatts. Dofter, reavaror och 
allehanda lockelser på plats kan dock distrahera fyndandet. Inte minst kyck-
lingen som Marie på grund av tidigare erfarenhet var tveksam till, men vars 
doft av nygrillat ändå fick henne att slå till. 

Uppackningen och tillagningen handlade väldigt mycket om ett här och 
ett nu. Det fysiska rummet blev då väldigt påtagligt. Marie var helt beroende 
av rummets organisering för att uppnå det hon önskade i sitt lagande och då 
var inte minst uppackningen och inpackningen viktig. Det gällde att placera 
saker på sin plats och att hålla koll på vad som fanns och vad som fattades. 
Storhandlingen ställde ofta kravet på att göra en översyn för att sen handla det 
som behövdes. De som istället för att storhandla gjorde ständiga påfyllningar 
hade dock inte samma krav på grundliga inventeringar. Men då var det samti-
digt lättare för saker att ”glömmas bort”; det kunde vara en rostbiff, en bit lax 
eller en palsternacka som låg längst in i kylskåpet och som återfanns försent, 
när det måste slängas. Marie var mån om att sköta saker och ting själv så att 
hennes organisering inte skulle röras till. Bland annat brukade hon påpeka att 
det alltid blev lite kaos när hennes mamma varit där och försökt hjälpa till, 
exempelvis genom att plocka ur diskmaskinen. Det var något mamman numer 
hade totalförbjudits att göra eftersom Marie aldrig hittade någonting efter en 
sådan hjälp. Tillagningen krävde alltså koll på läget och dessutom handlings-
utrymme. Inte minst handlade det om att hålla Melina sysselsatt så pass länge 
att Marie hann laga till det hon önskade. Och det gällde då att hålla en nå-
gorlunda nöjd dotter kvar i rummet. Till sin hjälp hade Marie en leksaksspis 
som gav dottern känslan att göra precis som mamma. Där fanns också plast-
bunkarna på lagom avstånd som också de imiterade mamma. Även om de 
farliga köksredskapen i form av en tung matberedare och stora kastruller på 
hyllan över nu var hotande nära eftersom Melina hade vuxit. Dessutom fanns 
mueslisnacksen i den finurliga burken, en barnstol och ett bokstavsunderlägg 
med spännande bilder. Och så fanns ju jag som tillfällig underhållning. Marie 
undvek genom underhållningen på så sätt det värsta scenariot; det som var att 
Melina skulle krisa, tilltvinga sig mellanmål och därför inte orka den nogsamt 
förberedda middagen. Tillagningen var sålunda under tidspress, men även 
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annat och det var också tydligt hur Marie genom telefonens placering hade 
möjlighet att hantera flera saker parallellt. Allt skedde i köket samtidigt; till-
lagning, arbete, umgänge och omhändertagande av dottern; och allt medgavs 
det tack vare Maries planering och rummets organisering. 

Schemat var tajt. Barnen hjälpte i vissa fall till med dukningen och i en-
staka fall också med själva matlagningen. Men jag fick många gånger känslan 
av att kvinnorna tyckte det var skönt att sköta det hela själva; för att det gick 
fortare då, för att de ville ha kontroll och för att de ville sätta sin prägel på 
maten. Ju renare råvaror, desto mer egenbearbetning kunde de göra och desto 
större kontroll fick de också över den mat som serverades. Dessutom såg vissa 
matlagningen som meditativ; den omgav dem med ett flöde aktiviteter som 
alltid upprepades, ett flöde som de upplevde sig ha kontroll över och som de 
njöt av att vara själva i, ett flöde utan störningsmoment. 

Eva satte vanligtvis på radion och lät den gå när hon var i köket och fixade. 
Den brukade vara inställd på Radio Stockholm och då kom som regel ett flöde 
av barnradio, nyheter på lätt svenska och finska nyheter. Hon iddes inte ställa 
om, men tyckte ändå om att ha bakgrunden. På det hela taget blev matlagning-
en en avkopplande stund på dagen och hon njöt av ensamheten. Därför bad 
hon inte heller barnen om hjälp. De kunde istället få komma och duka när det 
hela var mer eller mindre färdigt. Hon ville vara där i köket och fixa, alldels 
ensam. (Bearbetade fältanteckningar en eftermiddag med Eva 2009-02-11)

Måltiden i sig var ofta ganska snabbt avklarad. Det var sällan att man, enligt 
egen utsago, satt kvar och pratade sedan maten var uppäten. Istället upplöstes 
den gemensamma världen igen och man började åter småpyssla med sitt så-
som läxläsning, tidningsläsning, tv-tittande och, inte minst, iordningställan-
det efter middagen. Min närvaro påverkade givetvis och jag räknade egentli-
gen aldrig med att se den typiska måltidssamvaron. Samtidigt kunde jag ändå 
se att kvinnorna av och till gjorde smärre korrigeringar av barnen som många 
gånger tycktes komma automatiskt, ibland utan att de ens tycktes medvetna 
om dem. Det kunde handla om hur barnen satt, hur de åt, hur de tog för sig 
eller hur de pratade. Under själva måltiden lade jag vidare märke till att det 
ofta var kvinnorna som serverade barnen, trots att många barnen utan tvekan 
skulle ha kunnat ta maten själva. Serveringen framstod som en kontrollsym-
bol; något som tydligt visade att barnen var mottagare av något som deras mor 
hade förberett och som hon hade kontroll över. Genom att servera barnen och 
dessutom studera hur de åt kunde hon dessutom kvarhålla kontrollen under 
hela middagen. Barnen blev genom serveringen tydliga mottagare och mo-
dern den tydliga givaren. Det faktum att jag aldrig serverades utan däremot 
alltid bjöds att ta själv framstod som en markering att jag tilläts falla utanför 
denna kontroll, att jag var min egen. 

Mina besök gjorde att efterarbetet ofta drogs ut på tiden. Men det var 
tydligt att kvinnorna gärna ville bli av med mig när det var dags att stiga upp 
från bordet, snarare än att låta mig hänga kvar under uppstädningen. Något 
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som betonade min ställning som gäst snarare än som en del av den inre kret-
sen. Dessutom fick jag känslan av att sinka det tajta schemat, för det var ofta 
åtskilligt som kvinnorna skulle klara av innan det var dags för vila. Inte bara 
efterstädning, utan också läxläsning, pratstunder med barnen, läggning och 
lite allmänt fix i form av telefonsamtal som behövde göras eller e-post som 
skulle besvaras. Informationen om efterarbetet blev därmed ofta en verbal 
summering av vad som sannolikt skulle göras. Som just i det här fallet. Marie 
var styrd av klockan och av vikten av att lägga sin dotter vid sju. Städningen 
av köket fick ske i mån av tid. Inte sällan arbetade hon ju hemma och kunde 
därför låta det hela stå till dagen efter om hon kände sig alltför trött på kväl-
len. Trots Maries ordningsbehov tycktes hon inte uppleva det alltför drama-
tiskt att låta det hela stå. Men vad visste jag om allt som städades och fixades 
med när jag väl gått runt halvåtta-tiden? Intressant att notera är dock att hon 
upplevde det som ”lite slösigt” att inte spara resterna. Det kunde jag i princip 
se hos samtliga, behovet av att inte framstå som slösaktig; något som i sin tur 
kan återkopplas till deras behov av att fynda. Överhuvudtaget var man mån 
om att framstå som att man förvaltade sina resurser väl. Många påpekade att 
de sparade resterna; det blev ofta en bra lunch dagen efter.

Kvinnorna framstod nästan undantagslöst som hushållens dirigenter som 
förväntades ha kontroll över vardagsruljansen. Denna kontroll kunde dock ta 
sig många uttryck. Annika befann sig i ena extremen med sin strikt följda 
budget, sina veckoscheman, sin storhandel och med sin pärm där allt följdes 
upp till punkt och pricka. Och Ulrika var ett annat exempel utan direkt budget, 
storhandel eller veckoscheman, som istället planerade lite från dag till dag och 
som visserligen älskade att fynda, men som ofta fick rensa kylskåpet från fynd 
som hade hunnit bli för gamla eftersom hon helt enkelt hade glömt bort dem. 
Men som trots detta ändå hade ett tydligt kontrollbehov. Linda, däremot, be-
fann sig i andra extremen genom att släppa en stor del av kontrollen och istället 
låta Leone i mångt och mycket bestämma takten. Å ena sidan hade Linda fått 
göra det själv som barn och dessutom inspirerats av psykologen Jesper Juuls 
tal om det ”kompetenta barnet” som faktiskt måste få fatta egna beslut; å andra 
sidan handlade det också om att ”undvika konflikter lite”. Men samtidigt som 
det för Linda framstod som en självklarhet att Leone skulle få beslutsutrym-
me, kunde hon ibland utstråla tvivel och påtala att hon kanske borde ta större 
kontroll själv och kanske inte överlåta så många beslut på dottern. 

Middagsrutinerna var med andra ord inte bara något som gjordes rent 
apropå, utan något som i de allra flesta fall krävde en stor tankemöda, plane-
ring och kontroll för att överhuvudtaget fås ihop. Kvinnorna var alla måna om 
en viss kvalitetsnivå, men den pressades från olika håll och kanter av såväl 
tids- som budgetskäl. Men där fanns också av en känsla av bristande förmåga 
att suga upp allt som cirkulerade. I det stora hela framträder planeringen och 
kontrollen som ett slags moraliska ansvarstaganden; som något de faktiskt 
borde ge sig i kast med för att få tillstånd och kunna servera den nödvändiga 
kvaliteten och för att manifestera sin idealsträvan (jämför Moisio et al. 2004). 
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Middagen som gåva 
Helt klart krävde måltiden åtskilligt av kvinnorna och alla tycktes de värja sig 
för hastverk som tvingade såväl budget som innehåll att sättas på undantag. 
Välplanerade, schemalagda, prismedvetet storhandlade och nyttiga middagar 
utan tillsatser ”lagade från grunden” framstod som idealet. Men den konkreta 
utformningen av dessa ideala middagar var inte absolut utan relativ och be-
roende av vars och ens erfarenheter och livssituation. Och beroende av vilka 
experter man lystrade till. Kanske var det enda konkreta som kunde utläsas 
det att ju mer tid och kraft som lades ned på måltiden och ju mindre ”hjälp” 
man tog av de olika halv- eller helfabrikat som erbjöds på marknaden, desto 
bättre framstod den. Samtidigt som pressen alltid fanns där var de flesta, med 
vissa undantag, dock pragmatiska och tycktes nöjda med att ändå göra sitt 
bästa och låta tid, budget och innehåll anpassas till det som var rimligt för 
dem. Så länge måltiden höll en tillräcklig kvalitetsnivå och nådde så nära 
idealen som möjligt försökte kvinnorna vidare anpassa den till familjemed-
lemmarnas olika önskemål. Sist kom alltid de egna önskemålen, för det var 
tydligt att det inte var mammorna utan barnen som var fokus i samband med 
förberedelserna. Det kunde innebära att barnen behövde rejälare mat och att 
en kycklingsallad därför inte passade till middag fastän man själv var sugen 
på det. Det kunde också betyda att man fått ersätta fullkornspastan med van-
lig pasta eftersom barnen tyckte att fullkornen smakade för strävt; eller att 
man fått dra ner på styrkan i specialsåsen till en aningens smaklösare variant. 
Allt för att samma mat skulle passa alla: ”Man rår inte på så mycket själv 
längre. Man får anpassa sig” som Marie konstaterade. 

För att få Melina att vänja sig vid det som Marie ansåg som rejäl och nyt-
tig mat var det enklast om Marie åt exakt samma saker som Melina. Det hade 
i sin tur gjort att Marie till del fått förändra sina matvanor, något som hon 
såg positivt på. Middagsrutinerna med Melina var nämligen också ett sätt för 
Marie att avvärja sina egna dåliga vanor. Hon hade visserligen lagt om kos-
ten, börjat träna och tappat en del i vikt strax före det att hon blev gravid med 
Melina, men den satsningen hade kommit på skam under mammaledigheten. 
Dessutom gav migränen, som kom av och till, ett sug efter socker och fett. 
Hon hade då en tendens att få i sig ”skräp” i form av Coca-Cola, chips eller 
norska kanelbullar. Eller att bara göra det totalt motsatta, äta en Naturdietsop-
pa. Nu var det viktigt att äta samma mat för att få in Melina på rätt spår, och 
inte minst nödvändigt att äta samma mat för att hinna med det redan pressade 
schemat. Men principen höll bara nästan. Hon orkade inte alltid föregå med 
gott exempel och struntade då i att anpassa sig. 

Just den här veckan lagade Marie en aningens enklare middagsvariant, 
eftersom hon tillät sig att vila från Middagsfrids mer tidskrävande rätter som 
hon istället ägnade sig åt var tredje vecka. På det hela taget tycktes Middags-
frid ha kommit in som en slags frälsare som erbjöd allt på ett bräde; riktig 
mat, nyttig mat, ekologisk mat, levererad mat, ny och spännande mat och allt 
enligt ett på förhand uppgjort schema. De veckor hon inte hade Middagsfrid 
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var det däremot okej att ”retirera” och istället tillaga enklare kost såsom blod-
pudding, soppa och pannkakor. Då hade hon ju ändå gjort sitt under förut-
varande veckor. Men även de enklare rätterna krävde Maries engagemang. I 
pannkakorna tillsattes, som tidigare nämnts, allehanda rivna nyttigheter och 
hon satte också sin tydliga prägel på tomatsoppan. Detta genom att hon inte 
bara värmde den rakt upp och ner, utan också lade i finfördelade och för 
Melina storleksmässigt anpassade bitar av den grillade kycklingen. Och dess-
utom risoni, som Marie hade upptäckt passade Melina perfekt eftersom de var 
så ätvänliga för små barn. Detta till skillnad från den långa pasta som hennes 
kusin hade haft i sin soppa. Genom bearbetningarna hade hon nu avkommo-
difierat soppan och gjort den till sin egen (jämför Wallendorf och Arnould 
1991; Moisio et al. 2004). 

Att göra maten till sin framstod som viktigt för samtliga kvinnor och 
värdet av den tycktes öka i takt med den energi de hade lagt ned på den. Alla 
var de måna om mat ”lagad från grunden”, men den exakta innebörden av 
begreppet varierade. Det kunde inkludera allt från sådant som tar tid att laga, 
till sådant som inte är helfabrikat, inte är halvfabrikat eller inte huvudsakligen 
är halvfabrikat. De olika delingredienserna i en måltid ”lagad från grunden” 
kunde vara halvfabrikat, så länge man lade ner ett visst arbete på att få ihop 
det hela. Exempelvis såg Ulrika smaksatt crème fraîche som ett halvfabrikat, 
men pasta tillagad med smaksatt crème fraîche som mat ”lagad från grun-
den”. Rent generellt tycks definitionen av mat ”lagad från grunden” göras i 
opposition till den förädlade och masstillverkade maten, men ändå med vissa 
pragmatiska avsteg. Detta eftersom man för att få ihop det hela tvingas att 
ta det masstillverkade i anspråk, men där en egen bearbetning och omsorg 
svingar ett trollspö över det hela och lyckas omvandla det masstillverkade till 
något acceptabelt. Via omsorgen och bearbetningen inte bara i tillagningen, 
utan också i planeringen, inhandlingen och uppdukningen injicerade kvin-
norna maten med mening och gjorde den till en gåva värdig sin familj; och 
ju mer arbete som lades ned desto större framstod det symboliska värdet av 
gåvan (jämför Lupton 1996:47-48; Miller 1998). I mångt och mycket liknar 
detta Moisio et al.s resonemang kring den hemlagade maten som också de-
finieras i opposition mot det masstillverkade och som i sig garanterar att den 
som ansvarar för måltiden fullgör sina moraliska skyldigheter att sörja för 
familjen (2004:380); skyldigheter som därmed implicerar uppoffringar och 
bearbetningar snarare än förenklade marknadslösningar. 

Vardagsmiddagen byggdes sålunda tålmodigt upp till ett crescendo där 
alla de umbärande kvinnorna haft i samband med måltidsrutinerna skulle 
presenteras för sina mottagare. Den framstår som en gåva som tillagats med 
mottagarnas alla preferenser i åtanke och vars symboliska värde ökar i takt 
med den energi som lagts ned på att laga den; detta eftersom det då finns mer 
av givaren i den. Det handlar om uppoffringar, bearbetningar, goda exempel 
och anpassningar, allt med mottagarens behov för ögonen. Mat handlar vidare 
om gemenskap och måltidens syfte är också att symbolisera denna gemen-
skap mellan mottagare och givare (jämför Murcott et al. 1992:115 i Kjærnes et 
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al. 2001:27; Falk 1994:22 i Desmond 2003:276-303). Därmed framstår det som 
ett tydligt avståndstagande att inte ta del av samma mat som övriga. Kanske 
var det just därför som Marie dukade fram tre tallrikar trots att det bara var 
jag och Melina som åt. Kanske ville hon trots sin migrän försöka äta för att 
inte skapa detta avstånd. För det var, som Marie ofta påpekade, viktigt att 
dottern skulle känna att vardagsmiddagen symboliserade något som var lugnt 
och trevligt och som man gjorde tillsammans vid matbordet. En gemenskap 
där de som ingår också har sina tydliga roller. Det visade inte minst den ofta 
förekommande serveringen genom vilken barnen blir de tydliga mottagarna 
och modern den tydliga givaren. 

Middagen som gränsvakt
Också livet runtomkring påverkade middagsvanorna, inte minst arbetslivet. 
Av föregående kapitel framgick att Marie, när vi träffades första gången, såg 
fram emot att börja arbeta igen efter mammaledighetens ”kaos”; då skulle 
hon äntligen få möjlighet att återta kontrollen över tillvaron. Vid sidan av 
arbetet framstod också dagis och inte minst vardagsmiddagen som aktiviteter 
som skulle bidra till att ”ställa allting till rätta” igen. Som berördes tidigare, 
tedde sig Maries mammaledighet som en liminal fas då det ”normala” var 
satt ur spel; som en period som fungerade som övergång från ett stadium, det 
barnlösa, till ett annat, det som mamma. På samma sätt tycktes informanterna 
även se studietiden, sjukskrivningen eller arbetslösheten; som övergångsfa-
ser. Att fastna i någon av de liminala faserna ledde till utanförskap. Men ta sig 
igenom dem för att sedan vara en del av arbetslivet föreföll som en självklar-
het. Även för dem som misslyckades. Arbetet pekade på vad som var normalt 
och var därför något att utgå från när livet skulle organiseras. För samtliga 
informanter framstod arbetet vidare inte bara som ett sätt att försörja sig på, 
utan också något som skulle stimulera och skapa mening. Det visade sig bland 
annat i Annikas berättelse, vars nya yrkesval fått henne att tänka i helt nya 
banor om livet i stort och i förlängningen också att bryta upp från sitt tidigare 
liv och separera. Anna och Eva beskrev sig, i sin tur, som entusiastiska över 
sina utbildningar och längtade ut i arbetslivet för att praktiktisera dem. Linda 
värjde sig för att tvingas in i livet som personlig assistent bara för att klara 
brödfödan och närde istället drömmen om att någon gång få arbeta som den 
miljövetare hon nästan var färdigutbildad som. Detsamma gällde även de öv-
riga. Arbetet skulle inte bara fungera som försörjningsmedel, utan också vara 
meningsfullt. Samtidigt fick det inte ta överhanden, utan måste balanseras 
på ”rätt sätt” med livet i övrigt. Middagsaktiviteterna framträder här som en 
viktig gränsvakt; om middagsaktiviteterna inte går att få ihop på ”rätt sätt” 
är det en indikation på att balansen är fel; att arbetet då sker på bekostnad av 
barn och familjesamhörighet.

Vad gällde fritidssysselsättningarnas bidrag till välmående och mening, 
var de för Maries del satta på sparlåga. Inte minst vad gällde behovet av att 
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röra på sig. Det var i princip inte att tänka på. Detta trots att Marie själv antog 
att hon förmodligen skulle må betydligt bättre om hon tränade. Nej, fritid var 
något som helt enkelt inte hanns med. För hon kände hela tiden behovet av att 
prestera och omhändertagandet av den egna kroppen inkluderades inte här. 
Istället handlade det om arbete, hem och barn. Och där utgjorde bland annat 
middagsaktiviteterna en väsentlig del. Samtidigt lämnade hon en viss öppning: 

Nu har man nästan gett henne allt vad man har i princip sedan hon föddes, 
och nu känns det som: ”Nej, men nu är det dags att börja ta hand om sig själv 
också,” så man orkar fortsätta att ta hand om henne [min kursivering]. (Marie 
2008-09-15)

Genom den kursiverade bisatsen i citatet ovan gjorde Marie träningen till en 
del av familjebestyren och omsorgen om barnet. Inte till en del av sin egen fri-
tid och sitt eget välmående. Och på så sätt tycktes träningen också bli mer ac-
cepterad för henne. Det här var ett mönster som jag också kunde urskilja hos 
många av de övriga kvinnorna; att det egna självförverkligandet via fritiden 
aldrig fick inkräkta på omhändertagandet av barnet. Och återigen var mid-
dagen en viktig gränsvakt. Ingen av informanterna lät, som tidigare nämn-
des, de egna fritidsaktiviteterna gå ut över middagen. Utom möjligen Ulrika 
som målade akvarell en gång i veckan. Men då hade samtidigt också dottern 
Hanna simning. Detta gjorde att de tvingades pressa in en rejält tidig, hastigt 
ihoplagad och snabbt avklarad middag före deras respektive aktiviteter. 

Fritiden bestod också av umgänge. Marie och Melina umgicks, som 
framgick ovan, exempelvis en hel del tillsammans med Susanne och hennes 
son Lucas. Inte sällan handlade det om att leka i parken och att därefter äta 
mat tillsammans. Umgänget synkroniserades på så sätt alltid med aktiviteter 
som ändå skulle göras, även om de varit ensamma. Man umgicks helt enkelt 
genom maten och genom omhändertagandet av barnen. Umgänget i ett redan 
stressigt liv kunde inte läggas ovanpå som ytterligare en aktivitet i vardagen, 
utan måste snarare bli en del av de aktiviteter som redan var nödvändiga. Och 
måltiden var här ett instrument som gjorde detta möjligt. Livet med vänin-
nan samordnades helt enkelt med familjebestyren och omsorgen om barnen 
i största allmänhet. Att det primärt var detta deras umgänge byggts upp om-
kring tydliggjordes inte minst när Marie och Susanne en gång hade träffats på 
expressobaren utan barnen: När de inte hade något ”att torka och fixa med”, 
vad var väl meningen då? ”Ska vi bara sitta här och prata?” som Marie utbrast 
lite illmarigt, men ändå med sin tunga innebörd, eftersom det helt enkelt var 
en lyx som varken hon eller Susanne just nu kunde unna sig särskilt ofta. Den 
här tajta vardagliga kontakten med gemensamma middagar var Marie dock 
rätt ensam om. Kanske var det bara Sandra som ofta hade någon släkting bo-
ende hos sig under perioden vi träffades och som mellan sina arbeten gärna 
ordnade eller gick ut och åt en gemensam middag. De övriga informanterna 
försökte få till sitt umgänge på barnlediga kvällar istället eller umgicks helt 
enkelt relativt sällan med andra än familjen på kvällstid. Inte minst eftersom 
de inte hade någon partner att dela sitt arbete med familjen med.
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Middagskonsumtionen präglades i hög grad av en önskan av vara duktig. 
Men duktighetsambitionerna sträckte sig dock till omsorgen om den egna 
familjen. Mycket mer tycktes kvinnorna inte mäkta med, vare sig tids- eller 
budgetmässigt. Inhandlades det miljömärkta varor var det främst för barnens 
och den egna hälsans skull. Omsorgen om det omgivande samhället kom helt 
enkelt väldigt sällan upp på tapeten. Förutom hos Anna och Linda vars mil-
jöambitioner var uttalade och vars kylskåp och frysar i princip enbart hade 
varor med olika typer av miljömärkningar. Båda såg de som sitt ansvar att 
påverka och båda var de nöjda över det ökade intresse miljöfrågorna hade fått 
på senare tid. Lindas miljöintresse började redan som 10-12 åring och det var 
också därför hon beslutade sig för att utbilda sig till miljövetare.

Jag köper så mycket [ekologiskt] som möjligt och struntar i vad det kostar. 
[…]. Har nog alltid gjort det. I början var det också en solidarisk handling. Ju 
fler som köpte ekologiskt, ju mer producerades och ju billigare blev det. Det 
var dyrt ekologiskt för 10-15 år sen. Nu är det ju samma pris. Det är ju en så-
dan otrolig effekt. I alla fall mjölk och sådant. Innan var det ju riktigt dyrt. Jag 
är lite nöjd med det, att man har varit med och skapat det. (Linda 2008-11-26)

Även för Annas del hade miljöintresset börjat tidigt och sannolikt hade hon 
inspirerats av sin mamma som också hon var engagerad i miljöfrågor. Det 
var tydligt att miljöhänsynen präglade hela Annas varande; engagemanget 
var som hon själv påpekade såväl en hobby som en livsstil. Allt hon gjorde 
utgick från denna hänsyn; mat, kläder, inredning, böcker, videor, sopor och 
Facebook-grupper. Hon använde också sina matinköp till att påverka andra 
typer av frågor; exempelvis bojkottade hon israeliska matvaror till följd av sin 
ståndpunkt i Israel-Palestina konflikten eller köpte Fairtrade produkter i hopp 
om att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda 
i utvecklingsländer. De inköpta varorna och den iordningställda måltiden blev 
ett slags manifesteringar av alla dessa ställningstaganden. Samhällsengage-
manget var dock inte ytterligare en aktivitet vid sidan av middagsbestyren för 
vare sig Anna eller Linda, utan snarare en integrerad del av dem. 

I likhet med Wilks (2010), Moisio et al.s (2004) och Epp et al.s (2009) re-
sonemang om middagen som moralisk symbol framträder middagen här som 
en slags gränsvakt som ser till att alla de aktiviteter kvinnorna har att han-
tera inte tippar över, utan håller ”rätt balans” moraliskt. Det gäller inte bara 
måltidaktiviteterna i sig, utan också hur de balanseras med omkringliggande 
aktiviteter såsom arbetsliv, fritidsaktiviteter och olika typer av samhällsenga-
gemang; aktiviteter som påverkar såväl familjeenheten som det egna jaget och 
det omgivande samhället. Måltidens utförande blir den arena där den ”rätta 
balansen” mellan alla dessa aktiviteter exponeras. Men vad är egentligen ”rätt 
balans” och vad var det egentligen för förhållningssätt som kvinnorna gav ut-
tryck för? Som framgått av ovan fanns det många olika sätt att balansera på, 
men samtidigt fanns det också något ytterst samstämmigt i allt deras görande, 
nämligen omsorgen om barnen. En insikt som troligtvis underlättades av att 
jag också var djupt engagerad i omsorgen själv (jämför Benner 1994:103). 
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Inspirerad av författaren Maja Lundgren (Dagens Nyheter 2010-03-16) skulle 
jag vilja likna kvinnornas vardagshanterande vid ett livsplockepin snarare än 
en färdig enhet i form av ett livspussel. Ett livsplockepinn där man kan lägga 
till och dra ifrån så länge man inte stör balansen. Tar man bort fel pinne ris-
kerar helt enkelt allt att rasa. Och fel pinne för samtliga informanter tycktes 
alltid vara den som garanterade omsorgen om barnen. Det jag menar således 
karaktäriserade den ”rätta balansen” var en balans som aldrig skedde på be-
kostnad av barnen. 

Omsorgen om barnet – summering och avstamp 
I min summering av ovan vill jag föra fram att omsorgen om barnet var det 
som lyste igenom hos samtliga informanter och något de aldrig tycktes släppa. 
Den gick igen i samtliga av de teman jag belyst i kapitlet, såsom inlärningen, 
kontrollen, gåvorna och gränsvaktandet. Kanske kan det tyckas självklart, 
men frågan är varför? Men vad var det som fick det som uttrycktes på denna 
middagsarena att till övervägande del handla om just omsorgen om barnet? 
Sociologen Deborah Lupton ger mig en ledtråd genom att understryka den 
starka kopplingen mellan moderskapet och måltiden (jämför Lupton 1996:39). 
Omsorgen om barnen och dess koppling till maten, kvinnan och moderskapet 
kan också bekräftas i studier av bland andra Charles och Kerr (1988), DeVault 
(1991) och Miller (1998). 

Men hur kan då kopplingen mellan moderskapet och måltidskonsumtio-
nen se ut utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv? Och vad kan denna kopp-
ling säga om de ambitioner kvinnorna har med sina middagar? Här väljer jag 
att ta hjälp av feministfilosoferna Ulla Holm (1993) och Sara Ruddick (1980; 
1995 [1989]) som gjort djuplodande analyser av moderskapet som praktik 
med klara paralleller till Schatzki (se exempelvis 1996). Holm definierar en 
social praktik som en tillfällig mänsklig aktivitet som utövas med ett visst 
mål i syfte och i enlighet med en viss uppsättning föreställningar, regler och 
handgrepp med mera, vilka vuxit fram över tid bland praktikens utövare - ett 
system som nya utövare skolas in i och som de i viss mån får möjlighet att på-
verka genom den egna individuella praktiken. Att se moderskap som en social 
praktik innebär att moderskap inte drabbar; istället handlar utövaren enligt en 
praktik som föreskriver vad som ska ske så att hon blir mor; en praktik inne-
hållandes normer som man förväntas rätta sig efter och som man fördöms 
enligt om man tar avstånd eller bryter mot dem (1993:98). Holm separerar 
mellan å ena sidan den biologiska moderskapspraktiken och å andra sidan den 
socialt konstruerade moderspraktiken. Den biologiska praktiken kallar Holm 
för mödrande. Den kan i princip (men inte nödvändigtvis) bara utföras av den 
biologiska mamman och handlar om att avla, bära och nära foster samt att 
föda och amma blivande/födda spädbarn. Den socialt konstruerade praktiken, 
den som visat sig vara relevant för min analys, kallar hon att modra och den 
avser en allmänmänsklig aktivitet som utvecklas i relation till det framfödda 
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barnet. De kunskapsförmågor som då tas i bruk behöver enligt henne ”ingen 
medfödd eller mysteriöst förvärvad kvinnlig intuition” (1993:131), utan sna-
rare en upptränad känslighet och lyhördhet för andras behov och en förmåga 
att på basis av detta dra praktiska slutledningar om vilken typ av omsorg som 
är lämplig. Intuitionen, menar Holm, är med andra ord en uppövad förmåga i 
att handla för barnets bästa (1993: 131). Då Holm och Ruddick i princip11 har 
samma synsätt på denna praktik väljer jag att framöver även kalla Ruddicks 
”maternal practice” för modrande. Med denna utgångspunkt skulle måltids-
konsumtionen helt enkelt kunna ses som en del av modrandets aktiviteter.

Samtidigt är det är viktigt att notera att Ruddick baserar sin analys av 
modrandet på ett anglo-amerikanskt, medelklassigt, heterosexuellt, vitt stor-
stadsmodrande under 1960-, 70- och 80-talen. Ur dessa konkreta modranden 
menar Ruddick att vi kan hitta generella mönster för modrande; till och med 
grundläggande, men kulturellt inpackade, föreställningar om bra och dåligt 
modrande (Holm 1993:236; Ruddick 1980:347). Men hon varnar för att hon 
kanske undervärderar vissa faktorer, däribland svårigheten att ta hand om barn 
ensam, och pekar på att det därför finns många andra berättelser som också 
behöver komma fram. Holm manar också till försiktighet kring modrandets 
allmängiltighet och bidrar själv till en utveckling av Ruddicks modrande med 
exempel från sitt eget modrande (1993:239). Likt Holm (1993:238), vill också 
jag vara försiktig i utnämnandet av något universellt modrande, men tilltalas 
ändå av Ruddicks sätt att resonera kring modrandets universella och samti-
digt kulturellt inpackade huvuduppgifter och av hur dessa huvuduppgifter 
dessutom bakas samman med en ständigt närvarande reflexivitet. Oavsett 
universella drag eller inte, vill jag se om och i så fall hur de aktiviteter jag ser i 
min empiri på ett övergripande plan överensstämmer med det modrande Rud-
dick och Holm diskuterar. Enligt Schatzkis tolkning av Wittgenstein finns det 
”avant la lettre” inga regler för hur en praktik ska utföras, utan bara en mängd 
oanade möjligheter (1997:296); och min förhoppning är att den här studiens 
empiri ska bidra till att lägga ytterligare byggstenar till vad den eller de prak-
tiker kvinnorna genomför i sin måltidskonsumtion kan innebära. Dessutom 
kommer också mina egna erfarenheter att sätta sina avtryck. I det kapitel som 
följer är min ambition att med omsorgen som avstamp gå djupare in i de olika 
teman som framkom i min analys av middagen tillsammans med Marie och 
Melina och att studera dem närmare just ur ett modrandeperspektiv. 

11 Det finns vissa skillnader som jag kommer att diskutera längre fram.
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7. 

Middagen, modrandet och marknaden

Av föregående kapitel framgick att middagskonsumtionen handlade om inlär-
da rutiner vars genomförande helst skulle präglas av en upplevelse av kontroll 
för att bli på det sätt kvinnorna önskade. Själva genomförandet framstod i sin 
tur som en gåva som kvinnorna överlämnade till sina barn. Kvinnornas liv 
handlade dock inte bara om middagar utan även om barnens skolarbete och 
fritidsaktiviteter samt eget förvärvsarbete, studier, umgänge, fritidsaktivite-
ter med mera. Middagen tycktes fungera som en gränsvakt vars tillfredstäl-
lande genomförande signalerade att man balanserade allt detta görande på ett 
bra sätt och höll sig på rätt sida om ”det lämpliga”. Och det lämpliga, det som 
genomsyrade allt görande, handlade om omsorgen om barnen, något som jag 
menar kan härledas till modrandets praktik på det sätt den beskrivits av Rud-
dick (1980;1995 [1989]) och Holm (1993). I det här kapitlet går jag djupare in 
i hur Ruddick och Holm beskriver modrandet som praktik för att mer i detalj 
se vad praktiken kan säga om de överväganden och beslut som kvinnorna 
gjorde i samband med vardagsmiddagen och hur de hanterade marknaden; en 
marknad som fanns där till deras förfogande i relation till deras plånbok och 
som de inte minst själva utgjorde en del av; en marknad som kunde framstå 
som såväl ett frigörande verktyg som ett hinder på vägen och som de som 
konsumenter var tvungna att hantera på endera det ena eller det andra sättet.  

Modrandets tre grunduppgifter och främsta drivkraft
Måltidskonsumtionen kunde ta sig många uttryck och skedde inte alltid i 
hemmet på det sätt som beskrevs i föregående kapitel med Marie och Melina. 
Exempelvis påpekade Linda att hon och Leone av och till åt ute på restaurang 
eller kafé och det gjorde de också när jag var med. Men oavsett var eller 
med vilka middagen intogs var det intressant att se hur omsorgen om barnen 
tycktes vara det övergripande mål som alltid präglade aktiviteten. Om än på 
många olika sätt. Och det är just målet eller målen som Ruddick ser som 
grundläggande för praktiken:
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Praktiker är kollektiva mänskliga aktiviteter utmärkta av de syften de känns 
igen på och av de åtföljande krav som ställs på de utövare som vill uppfyl-
la syftena. De syften eller mål som definierar en praktik är så centrala eller 
“konstitutiva” att utan målet skulle praktiken inte finnas. Jag uttrycker detta 
intrinsikala beroendeförhållande när jag hävdar att ett engagemang i en prak-
tik innebär en beredvillighet att möta dess krav. Människor skapar mer eller 
mindre medvetet en praktik då de på en och samma gång strävar efter vissa 
mål och ger mening åt sina strävanden. Förståelse formar målet samtidigt 
som den praktiska målsträvan formar förståelsen. (Ruddick 1995[1989]:13-14, 
Holms översättning 1993:118-19)

I likhet med vad jag fört fram lyfter också Ruddick fram att det är målen i 
en praktik och beredvilligheten att möta dem som är grundläggande för en 
praktiks existens. I Schatzkis termer handlar målen och beredvilligheten om 
praktikens teleoaffektiva struktur som beskriver vad som ska göras och, inte 
minst, att detta betyder något för den som utför det. De syften eller mål som 
definierar en praktik definierar, enligt ovan, också vilka göranden som är god-
tagbara inom den (jämför även Holm 1993:119) och förklarar varför vi fak-
tiskt engagerar oss i en praktik. De mål som ska uppnås i modrandepraktiken 
är, enligt Ruddick, universella och innefattas, med omsorgen om barnet som 
ledstjärna, av att skydda barnet, stödja dess emotionella och intellektuella ut-
veckling och anpassa det till det sociala kollektivet (Ruddick 1995[1989]:17). 
Allt detta ska så småningom leda fram till en självständig individ som förmår 
att föra sig i det sociala kollektivet (Holm 1993:256-64). Trots Ruddicks uni-
versella anspråk på de tre målen, menar hon att de inte säger något om hur den 
konkreta modrandepraktiken utformas eller vilka som normeras att göra den. 
Modrare är olika och också formade av sin tid och sin sociokulturella miljö. 
Som jag förstår Ruddick, är det som förenar dem  engagemanget i de mål som 
definierar modrandet. Men hur de sedan uppnår målen rent konkret är bero-
ende av den historiska och sociokulturella verklighet som möter dem och det 
hjälplösa barnet (jämför Ruddick 1995[1989]:17;52). Exempelvis kan synen på 
hur målen ska uppnås skilja sig mellan olika kulturer. Det visade inte minst 
den debatt som blossade upp i USA om de eventuella skillnaderna mellan  
kinesiskt och amerikanskt modrande (Time 2011) och som tas upp längre 
fram. Vidare är det inte alltid bara de biologiska mödrarna  som modrar. Flera 
forskare lyfter fram att moderskapspraktiken länge varit delad mellan kvinn-
liga anhöriga och andra, däribland fäder, syskon, mormödrar, vänner och in-
hyrda barnvakter (se exempel i Barlow and Chapin 2010:326). Samtidigt un-
derstryker Ruddick att vi inte får förväxla modrandet med omsorgspraktiker i 
största allmänhet (Ruddick 1995[1989]:47). Modrandet kräver ett fokus på de 
tre målen, och detta med den uppmärksamma kärleken för ögonen.

Den främsta drivkraften för att uppnå modrandets uppgifter är, enligt 
Ruddick, den uppmärksamma kärleken (the attentive love). Inspirerad av 
Simone Weil (1962 i Ruddick 1980:357) och Iris Murdoch (1961 i Ruddick 
1980:358) lyfter Ruddick på ett intressant sätt in just den som central för 
modrandet och menar att den knyter samman modrandepraktiken. Den upp-
märksamma kärleken innebär att modraren riktar en intensiv, ren, osjälvisk, 
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kravlös och generös uppmärksamhet mot barnet; en uppmärksamhet som ger 
henne en förmåga att verkligen se barnet och dess verklighet i relation till 
dess utveckling. Detta, menar Ruddick, tillförsäkrar att modraren sätter det 
behövande barnets behov i fokus snarare än sina egna eller kollektivets (Rud-
dick 1980:359; Holm 1993:231). ”Namnet på denna intensiva, rena, oegen-
nyttiga, kravlösa, generösa uppmärksamhet är kärlek” (Weil 1962 i Ruddick 
1980:358, min översättning). Men det kan vara lättare sagt än gjort att sortera 
mellan vad som egentligen handlar om barnens behov och modrarens behov 
och vidare mellan vad som handlar om kärleken till barnet och kärleken till 
sig själv. Samtidigt får man, enligt Holm, inte glömma att kärlek och omsorg 
i modrandet inte är naturlagar, utan mänskligt utformade aktiviteter; känslor 
är inte enbart ett naturens råmaterial, utan har även en kulturellt betingad ut-
formning (1993:208). Hur man konkret visar att man som modrare verkligen 
ser barnet är, som jag uppfattar Holm, därmed beroende av det historiska och 
sociokulturella sammanhang som modraren och barnet befinner sig i. Jag vill 
här notera en skillnad mellan Ruddicks och Holms syn på det tredje målet, 
nämligen anpassningen till det sociala kollektivet. Enligt Ruddick handlar an-
passningen inte om barnets behov utan om de sociala grupper i vilka modra-
ren är medlem (1995 [1989]:21), medan Holm istället påtalar att anpassningen 
i enlighet med den uppmärksamma kärleken bör utgå från barnet och dess 
längtan, önskningar och behov av att ingå i ett social kollektiv (1993:259). Jag 
går här på Holms linje.

Den uppmärksamma kärleken och de tre grundkraven beskydd, utveck-
ling och anpassning, som enligt Ruddick är universella, sammanfaller, som 
jag ser det, med Schatzkis syn på praktikens teleoaffektivitet; det element 
i praktiken som alltså, återigen, beskriver ”målnriktning och hur saker har 
betydelse” (Schatzki 1997:302, min översättning). Detta konkretiseras via de 
olika delmål och känslor som huseras inom den teleoaffektiva strukturen och 
som bidrar till att konkretisera modrandet. Utförandet av modrandet är dess-
utom beroende av förståelsen för praktikens mål, av dess explicita regler och 
av den materialitet som bidrar till dess genomförande. Och allt detta är i sin 
tur färgat av modrarnas historiska och sociokulturella sammanhang, det vill 
säga av den väv eller härva av andra praktiker inom vilken praktiken utveck-
lats och kommit att bli vad den är. 

Förmågan att handla för barnets bästa har, enligt Ruddick, uppövats med 
hjälp av ett speciellt tänkande som är länkat till modrandepraktiken. Hon 
kallar detta tänkande för ”maternal thinking”. Inspirerad av bland annat Witt-
genstein och i linje med Schatzki, menar Ruddick att tänkandet uppstår i och 
formas av de praktiker som individen engagerar sig i (Ruddick 1995[1989]:9). 
Det är endast i relation till praktiken som kategorier och begrepp framträder 
som värdefulla och som en tänkare bedömer vilka frågor, metoder och syften 
som är rimliga och meningsskapande och vilka svar som framstår som vet-
tiga. Modrapraktikens tänkande ställer, liksom andra praktiker, upp kriterier 
för vad som är att betrakta som misslyckande eller framgång, gör priorite-
ringar, och identifierar vilka dygder disciplinen kräver och ger på så sätt en 
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föreställning om vad som är att betrakta som framgångsrikt praktikutövande 
(jämför Ruddick 1995[1989]:24). Just modrandet kräver ständiga reflektioner 
kring barnets verklighet och kring hur denna verklighet bäst ska bemötas och 
sörjas för; det är i detta tänkande och i agerandet i enlighet med detta tän-
kande som modrandepraktiken uppstår. Ruddicks ”maternal thinking” pekar 
med andra ord på de tankar som uppstår i en praktik när man söker sig fram 
till lösningen på praktikens grunduppgifter och detta ligger helt i linje med 
Giddens tankar kring reflexiviteten (1984). För att rekapitulera, vill Giddens 
med hjälp av detta begrepp peka på individens grundläggande kompetens att 
i det dagliga samspelet med andra människor använda sig av sina kunskaper 
om hur den sociala verkligheten är konstruerad för att fatta beslut om hur hon 
ska agera; kunskaper som såväl kan bidra till att återskapa som att förändra 
de praktiker och därmed också de samhällsstrukturer som hon är en del av. 
Eftersom begreppet ”maternal thinking” sålunda är besläktat med Giddens 
reflexivitet väljer jag att översätta med det med ”modrandets reflexivitet”. 

Redan vid en första anblick finner jag tydliga paralleller mellan modran-
det och de teman jag diskuterade i föregående kapitel. Först och främst hänger 
modrandet som inlärd praktik väl samman med de inlärda rutiner kvinnornas 
måltidskonsumtion präglades av. Vidare fodrar modrandet kontroll över mål-
tidskonsumtionen för att uppfylla de mål praktiken eftersträvar. Detsamma 
gäller modrandets gränsvaktarroll som också den har en kontrollfunktion för 
att få modrandets samspel med omvärlden att hänga ihop. Sist men inte minst 
innebär modrandet ett fokus på barnet som per definition måste åsidosätta 
modrandens egna behov för att istället präglas av uppoffringar; och det är 
denna ”offergåva” modraren genom sin omsorg kan sägas ge sitt barn. En stor 
del av den familje- och måltidsforskning som diskuterades i kapitel 3, kan 
också den i hög grad sammanfattas med dessa kvinnliga självuppoffringar 
som tycks ge en tillfredställelse i sig (se exempelvis Charles och Kerr 1988; 
DeVault 1991; Miller 1998; Moisio 2004; Thompson 1990; Thompsson 1996; 
Lupton 1996); och även detta hänger väl samman med modrandets grundprin-
cip (Ruddick 1995[1989]; Holm 1993). Också Lupton drar tydliga paralleller 
mellan moderskapet och maten och pekar bland annat på moderns uppgifter 
att via maten beskydda barnet, stödja dess tillväxt samt försäkra sig om att 
barnet blir civiliserat; allt detta omgärdat av känslor (1996:40-41). Via mid-
dagsaktiviteterna konkretiseras sålunda modrandets övergripande mål och 
kan på så sätt ses som en del av dess teleoaffektiva struktur.

Med denna introduktion till modrandet tycker jag att det är dags att se 
vad praktiken kan säga om den vardagsmiddag jag tillbringade tillsammans 
med Linda och Leone en kväll i februari. Middagen skiljde sig en hel del från 
den ganska typiska vardagsmiddag jag tillbringade tillsammans med Marie 
och Melina i mars, bland annat eftersom Linda och Leone åt ute på lokal, och 
den kan på så sätt sägas vara atypisk. Men som vi ska se var Linda och Leo-
nes middag samtidigt lika typisk som de övrigas i det att den satte omsorgen 
om barnet främst. För att ge en inblick i mitt resonemang börjar jag med en 
skildring av middagen i form av bearbetade fältanteckningar och diskuterar 
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den sedan utifrån Ruddicks (1995[1989]) och Holms (1993) resonemang kring 
modrandets teleoaffektivitet; modrandets tre grundkrav och den uppmärk-
samma kärleken.

I Gallerian tillsammans med Leone och Linda 
Linda sa ofta att hon önskade att hon och Leone kunde vara lite mer väl-
organiserade vad gällde middagar. Samtidigt pratade hon om den danske 
familjeterapeuten Jesper Juul som betonar vikten av att ta sitt barn på all-
var och att låta barnet bestämma takten. Det var en svår balansgång enligt 
Linda. För barnet får inte ta över. Själv ansåg hon sig ha uppfostrats väldigt 
fritt. Den här dagen hade vi träffats vid Gallerians ingång vid halv fem på 
eftermiddagen och tagit en kaffe med äppelpaj medan Leone sov i sittvag-
nen. Nu var klockan runt sex, Leone hade vaknat och vi hade tillbringat en 
dryg halvtimme i leksaksaffären BR, där Linda gått runt med Leone och 
studerat Thomas tåget, Rorri racerbilen och alla deras kompisar. Det här var 
inte första gången. Det stod helt klart. Både Linda och Leone var mycket 
engagerade och kunde allt om de olika tågen och racerbilarna och visste vad 
som hade kommit in nytt och vad som hade tagit slut. De var inne i sin egen 
värld och jag höll mig lite på avstånd för att inte störa. Linda och Leone 
tittade, pekade, diskuterade och kände på de olika produkterna, men köpte 
dock ingenting. Det här hade varit en mycket uppskattad aktivitet under en 
period. Något som brukade avslutas med en middag för 110 kronor på ka-
feterian alldeles i närheten. För om Leone inte åt här skulle det bli för sent 
för henne att äta när de väl kommit hem. Linda ansåg dock att de behövde 
bryta vanan med Gallerian, eftersom det blev för dyrt att äta ute. Dessutom 
tyckte hon att det var pinsamt att vara på BR så ofta utan att köpa någon-
ting. Klockan hade passerat sex och Linda tyckte att det började bli dags för 
Leone att äta middag. Hon påbörjade sina övertalningsförsök och lovade att 
de skulle återvända till leksaksaffären så snart de ätit färdigt. Linda visste 
att Gallerian stängde klockan sju och ville ha middagen avklarad före det. 
Efter lite diskodans på en av BRs diskomattor, som Linda och Leone sa att 
jag bara måste prova, gick vi till deras stamfik. 

Linda: Jag var här en lunch på dagen, då käkade jag en räksallad här och då 
fick jag handskalade räkor. Det är inte samma räkor nu på kvällen.

Susanna: Vad är Leones ”favvisrätt”?  

Linda: Vill du ha pannkakor? 

Leone: Nä ... en sådan. 

Leone tittade i fikets glasmonter och pekade på en chokladbiskvi. Vi stod  
och tittade. Linda velade, men beställde tillslut en chokladbiskvi och en räk-
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sallad. Linda stoppade mig och undrade om jag inte kunde ta en lasagne istäl-
let. Hon kom just på att det var det hon ville ha. Inga problem. Jag beställde en 
lasagne. Expediten gav oss en apparat som enligt henne skulle pipa när maten 
var klar. Vi gick för att leta plats. Leone bestämde var vi skulle sitta och ville 
sitta bredvid mig. Linda gick på toaletten medan jag och Leone satt kvar och 
väntade på henne, samtidigt som vi bevakade apparaten som skulle ”pipa” när 
maten var klar. Leone var insatt i hur det hela skulle gå till: 

Leone: När den piper så kommer mamma och hämtar maten.

Leone började äta av chokladbiskvin, medan vi småpratade om tågen. Efter 
några minuter pep det. 

Leone: Nu är maten klar! [Leone ropade].  

Susanna: Ska du följa med mig. 

Leone: Titta där kommer mamma. 

Linda kom med tallrikarna på en bricka och bad mig hämta extratallrik och 
bestick. Jag gick iväg och tog, förutom det Linda efterfrågat, också bröd som 
kändes färskt och såg fräscht ut. Leone fortsatte med sin biskvi och jag pas-
sade på att ta en bild på måltiden, medan Linda gick för att hämta dricka. Hon 
kom tillbaka med vatten enligt mina önskemål och en Mer enligt Leones. Det 
tog ett tag att organisera det hela innan vi alla slutligen kunde sätta oss ned 
för att hugga in på måltiden, Just som jag skulle börja märkte jag att Leone 
intresserat studerade min sallad och frågade om hon kunde få majs och räkor. 
Jag började förse henne, men Linda tvekade:

Linda: Är det säkert? 

Susanna: Absolut. Självklart. 

[...]

Susanna: Så du brukar blanda lasagne och räksallad? 

Linda: Nä, jag brukar inte köpa lasagne. Eftersom det inte blev några pannka-
kor så tänkte jag att hon behöver lite mättande. 

Linda la även på en bit av lasagnen på Leones fat. Men efter att ha ätit några 
räkor och lite majs petade dock Leone bara i maten och verkade helt ointres-
serad av det som fanns kvar. Samtidigt småpratade jag och Linda om stället 
och Linda gav dem lovord:
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Linda: De är duktiga här. De fuskar inte. 

Susanna: Är det någon kedja? 

Linda: Vet inte. Men det beror nog på vem som är chef liksom. När man får 
pannkakor är det riktig grädde och de har…

Susanna: Är pannkakorna gjorda där? 

Linda: Nej, o nej. Det tror jag ingen gör. 

Susanna: Nä det kanske man inte kan räkna med? Gör ni pannkakor hemma 
ibland? 

Linda: Ja … Men vi köper. 

Susanna: Kan man köpa i affären?

Linda: Mmm. Ekologiska. Änglamark. 

Leone verkade glad, föll in i samtalet och småpratade om allt möjligt. Men sa 
också för andra gången att hon var mätt:

Leone: Jag är mätt 

Linda: Är du säker? Du åt så himla lite. 

Susanna: När du köper ekologiskt, brukar du titta på Kravmärket då? 

Linda: Allt Änglamark gör är inte Krav. Änglamark kör sina egna kriterier. 
Det finns ju Änglamarks korv, men Krav kan aldrig vara korv för Krav vill 
inte ha några konserveringsmedel. Vill du gå lite fram och tillbaka? Om du 
inte försvinner...

Susanna: Sticker hon iväg ibland?

Linda: Nä.

Jag och Linda satt kvar och pratade och åt, medan Leone lämnade bordet 
och gick omkring i lokalen. Linda månade om att Leone inte skulle störa de 
övriga gästerna och att hon inte skulle springa. Inga problem. Leone lyssnade 
och efter ett tag kom hon tillbaka och ville att vi skulle gå tillbaka till BR:

Leone: Kommer du nu?

Linda: Nä jag vill äta klart först.
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Susanna: Du brukar ta pannkakorna. Vad var det mer?

Linda: Räksalladen. Men du ville inte ha pannkakor idag. [Linda tittade på 
Leone]. Och den där har förekommit. [Linda pekade på det som var kvar av 
chokladbiskvin].

Susanna: Gillar du också chokladbiskvi?

Linda: Hon gillar bara de som är lite mindre med lapp på. Sarah Bernard. 
Chokladtryffel i istället för smör. [De med smör] är min favorit. Men det är 
viktigt att man inte har samma favoriter.

Susanna: Gillar du inte den starka? [Jag tittade på Leone som nickade]. Bru-
kar ni sitta här?

Linda: Ja, eller på den bron. [Linda pekade].

Tiden gick och vi såg att klockan redan hade hunnit bli tio i sju. Linda var 
ännu inte klar med sin mat, men frågade mig som däremot hade ätit klart om 
jag kunde ta Leone tillbaka till affären. Hon ju hade lovat. Inga problem. Jag 
och Leone återvände till BR för en sista titt, medan Linda satt kvar och åt upp 
sin mat. Efter ett tag kom vi tillbaka. 

Susanna: Kommer hon att äta mer? 

Linda: Kommer du att bli hungrig mer idag? 

Susanna: Nä, det blir inte du [sa jag av någon anledning när Leone inte sva-
rade].

Linda: Hungerskänslorna kanske inte är så starka. Jag kanske känner att nu är 
det upp till mig att servera god och mycket mat. Om jag inte gör det ballar det 
ur lite. Hon driver det själv. Det beror på vad hon blir serverad. Det är inte full 
koll ... och ibland sockriga saker innan så där. Jag har inte koll … nej. 

Susanna: Hur kommer det sig? 

Linda: Det är nog lite rädsla att man inte … Undvika konflikter lite.

Vi gjorde oss i ordning och lämnade snart Gallerian för snöyran utomhus, där 
vi tillsammans med Leone dansade runt Kungsträdgårdens skridskobana ett 
tag. Linda berättade att de hade varit i Gallerian igår också. Men då åt bara 
Linda, eftersom Leone inte var hungrig. Istället hade de köpt hem en pizza till 
henne. Men allt blev för sent, både mat och läggning. Därför, påpekade Linda, 
fick hon dåligt samvete idag också eftersom Leone återigen nästan inte hade 
ätit någonting. (Bearbetade fältanteckningar från 2009-02-26)
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Kontrollen, uppoffringarna och det inlärda
Eftermiddagarna i leksaksaffären BR i Gallerian med åtföljande middag 
hade alltså kommit att bli en vana. Det var inte svårt att se Leones förtjus-
ning över Lindas engagemang i lekarna på BR. Omgivningen försvann och 
de befann sig istället i tågens och racerbilarnas värld. Lindas totala fokus 
på dottern och hennes engagemang i alla hennes frågor präglades just av 
omsorgen om henne. Leken lärde Leone att uttrycka sig och den lärde henne 
också om relationer. För bilarna och tågen var ju som människor. Under Lin-
das överseende erbjöd leken sålunda stöd såväl i Leones emotionella och 
intellektuella utveckling, som i hennes anpassning till det sociala kollek-
tivet. Men till skillnad från Lindas säkra hand i leken, fick jag känslan av 
en betydligt större oro när hon skulle hantera Leones ätande. Här utövades 
modrandet mer tveksamt och fundersamt och här tycktes alltid en fråga ligga 
hängande över Lindas axel. Kanske dels för att de regelbundna middagarna 
inte var något Linda själv var van vid från sin uppväxt; kanske dels för att 
måltiden, för att överhuvudtaget bli av, måste styras av Linda själv och där-
för gå emot hennes syn på ”experten” Jesper Juuls grundläggande principer 
om det kompetenta barnets delaktighet i beslutsprocessen. Problemet var att 
Leone helt enkelt inte verkade ha något större intresse av att delta i beslut 
kring måltidskonsumtionen. 

Men i likhet med de övriga mammorna ville också Linda att hon och 
Leone skulle vara lite mer välorganiserade vad gäller middagarna och till 
följd av Leones bristande intresse måste detta därför styras upp av Linda själv. 
Det vi kunde se prov på under denna eftermiddag var en form av beskydd via 
Lindas behov av att ha kontroll över maten och försäkra sig om dess kvalitet. 
Linda var mån om att lyfta fram att hon hade inspekterat stamstället. Detta 
genom att påpeka att de var duktiga och inte fuskade, bland annat eftersom 
räkorna var ”handskalade” och eftersom att man fick ”riktig grädde” med 
pannkakorna. Kvalitetskontrollen var också viktig när de lagade mat hemma 
i form av Änglamarks ekologiska pannkakor. Men hon lät sig samtidigt aldrig 
luras och visade att hon hade koll: Krav är krav och Änglamark ”kör sina 
egna kriterier”, som hon påpekade. Hon hade också kontroll över måltidens 
komposition och ansåg att pannkakor kunde kombineras med en räksallad, 
men att en chokladbiskvi måste kombineras med en bastantare lasagne. Sam-
tidigt förstörde den felaktiga ordningen med ”sockriga saker innan så där” det 
hela. Linda uttryckte ett tydligt missnöje över att det hela blivit som det blivit 
både den här dagen med sötsaker och dagen före med en alltför sen middag 
och bannade sig själv för sin bristande kontroll. 

Dessutom erbjöd måltiden en möjlighet till kontroll över situationen som 
helhet och därmed också över Leones lärande. Inte minst var Linda mån om 
lära Leone vad som var att betrakta som en bra måltid, men påpekade just 
denna eftermiddag att hon inte riktigt hade lyckats eftersom Leone inte hade 
utvecklat direkta hungerskänslor, vare sig den här dagen eller dagen före: ”Jag 
kanske känner att nu är det upp till mig att servera god och mycket mat. Om 
jag inte gör det ballar det ur lite.” Linda visade också prov på behovet av att 
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lära Leone att uppträda korrekt på kafeterian och samtidigt att löften var till 
för att hållas. Hon hade ju lovat att de skulle återvända till BR efter måltiden 
och det infriades också. Vidare präglades måltiden av Lindas uppoffringar. 
Det handlade aldrig om vad Linda ville ha, utan Leone var den som dirige-
rade det hela. Kostnaderna gjorde att de delade och chokladbiskvin gjorde 
att Linda fick byta ut sin vanliga räksallad mot en lasagne. Även besöket på 
Gallerian utgick från Leones önskemål. Linda gjorde det för Leones skull, 
men tyckte ändå inte om det vare sig ur kostnads- eller tidssynpunkt; det blev 
helt enkelt för dyrt och för sent med Gallerian. Den bristande kontrollen på 
pengar plågade dock Linda och hon påpekade att hon borde bryta vanan med 
Gallerian för att istället hålla igen. Hon visste precis vad allting kostade och 
bannade sig själv eftersom en middag hemma skulle varit betydligt billigare. 
De köpte visserligen aldrig något på BR, men den ”förtjänsten” åts alltid upp 
av utgifterna på stamstället. 

Med middagen och alla de aktiviteter som omgav den visade Linda att 
hennes modrande inte bara handlade om den lek hon och Leone hade på BR 
och som bidrog till Leones utveckling och socialisering. Modrandet handlade 
också om beskydd genom att se till att Leone fick i sig mat för sin överlevnad 
och dessutom inte vilken mat som helst, utan mat som Linda hade kontrollerat 
och som Linda åtminstone till del hoppades var bra för Leones utveckling. 
Nu var chokladbiskvin något Linda tycktes ångra, men hennes ånger visade 
tydligt att hon strävade efter ett modrande som tog ansvar för Leones väl och 
ve. Allt detta krävde anpassning och omsorg från Lindas sida. Det gick inte 
bara att nöja sig med det som fanns mitt framför näsan. Dessutom var det 
viktigt att vara sparsam för att måna om framtida utveckling och anpassning. 
Därtill gav måltidssituationen som sådan utrymme för både utveckling och 
anpassning. På det hela taget tycktes måltiden och det sätt på vilket den var 
uppbyggd sålunda ombesörja samtliga av modrandets tre uppgifter genom 
att för det första beskydda barnet genom att säkra dess överlevnad, för det 
andra stödja dess emotionella och intellektuella utveckling och för det tredje 
anpassa barnet till det sociala kollektivet. Eftermiddagen i Gallerian uppvi-
sade inte minst en moderlig reflexivitet som hela tiden såg till att anpassa 
modrandet efter hur varje konkret situation utvecklade sig och detta vare sig 
det handlade om Gallerian, BR, pannkakor, grädde, räksallad, lasagne, bis-
kvier och pengar eller egen kontroll och Juuls syn på det kompetenta barnet. 
Det handlade om en reflexivitet som grundades på en uppmärksam kärlek 
som hela tiden månade om att sätta barnets verklighet och barnets väl och ve 
i fokus medan Linda själv hela tiden befann sig i bakgrunden. Vid en första 
anblick framstår middagskonsumtionen således som ett materialiserande av 
modrandet just som Ruddick och Holm beskrivit det. 

I mångt och mycket kan man sammanfatta informanternas relation till 
marknaden utifrån de tre övergripande teman jag just illustrerat i Lindas 
modrande, nämligen kontrollen, uppoffringarna och praktiken som inlärd. 
Och det är också dessa tre teman som är vägledande när jag, utöver de två 
sammanhängande konsumtionssituationer som jag just skildrat via Marie och 
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Linda, även väljer att ta fram en rad kortare exempel som belyser modrandet 
ur olika vinklar för att ytterligare åskådliggöra hur modrandet kan förklara 
vad vi ser i empirin; och då inte minst kvinnornas relation till marknaden som 
de ju var tvungna att hantera i sin måltidskonsumtion. Som tidigare nämnts 
menar jag att det är genom de många exemplen som likheter, skillnader och 
nyanser kan framträda med extra skärpa (jämför Benner 1994:118).

Modrandet och kontrollen
Att möta barnets behov av skydd innebär att se dess sårbarhet och att svara 
mot denna sårbarhet med omsorg och detta första mål är, enligt Ruddick, kon-
stituerande för modrandet (Ruddick 1995[1989]:17). Mat, som i sin tur är ett 
krav för överlevnad, blir därför grundläggande i detta beskydd. För att uppnå 
beskyddet innebär modrandet ett ständigt granskande av omgivningen; detta 
för att upptäcka farorna innan de är ett faktum. Men samtidigt får granskan-
det inte leda till ett överbeskydd som begränsar modrandets andra och tred-
je mål, nämligen främjandet barnets av utveckling och dess anpassning till 
kollektivet. För barnet måste ju även exponeras för omvärlden. Snarare bör 
modrandet gå på slak lina mellan överbeskydd och ansvarslöshet (Ruddick 
1995[1989]:73; Holm 1993:240). Men exakt hur beskyddet utövas skiljer sig 
miljöer emellan. Modrandet i ett samhälle som den västerländska, uppbyggt 
kring inköp av allehanda experttjänster på en marknad, handlar om något 
helt annat än modrandet i ett samhälle som bygger på självhushållning. I vårt 
västerländska marknadsmodrande innebär därför ett granskande av maten ett 
granskande av marknaden och vi ska se hur detta kan ta sig uttryck.

Kontrollen över matens innehåll
Beskyddet handlar alltså om att upptäcka faror och det avser inte minst matens 
innehåll. Jag tog tidigare upp att Linda hade kontrollerat hur deras stamställe 
hanterade maten, men att gå så långt som att avkräva fiket egenproducerade 
pannkakor, det gjorde inte Linda. ”Nej, o nej. Det tror jag ingen gör” som hon 
påpekade. Inte heller hon gjorde pannkakorna själv, men såg ändå till att köpa 
Änglamarks ekologiska pannkakor. Hon visade också att hon hade kontroll 
på vad som var ”krav” i relation till ”ekologiskt” och att hon därför inte lät 
sig luras. I det stora hela går det senmoderna västerländska modrande som 
Holm använder i sina exempel hand i hand med Giddens tankar om senmo-
dernitetens riskhantering, vars krav på ökad tillit till allehanda experter också 
är parat med ökat tvivel till det experterna tillhandahåller (Giddens 1991). 
Tidigare handlade riskhanteringen ”bara” om de risker som naturen orsakade. 
Nu har människan även adderat ”tillverkade risker”; de som människorna 
själva orsakat och som dessutom är betydligt mer svårkalkylerade, eftersom 
det saknas erfarenhet av dem (Giddens 1999). De människoskapande farorna 
tycks, enligt Holm, onödiga att utsätta barnet för och kräver därför betydligt 
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mer av modraren än de naturliga farorna som hon känner sig mer vanmäktig 
och ödmjuk inför. Mer komplicerade samhällen kräver därför ett intensivt 
långvarigt modrande eftersom som de avvärjningsbara hoten mot barnets väl 
då ökar. Ju närmare kontakt barnet har med naturen, desto mindre omfattande 
modrande verkar, enligt Holm, däremot fordras (1993:240-241). 

Naturen och modern är trogna bundsförvanter och kopplingen dem emel-
lan ligger långt tillbaka i tiden. Modergudinnan, som bland annat går un-
der benämningarna Moder Jord och naturens moder, är en i många kulturer 
dominerande natur- och fruktbarhetsgudinna som framställdes i bildkonsten 
redan under stenåldern och som vanligen kopplas samman med de livgivande 
aspekterna av naturen förkroppsligade via just modern. Hon utmärktes ofta 
av svällande former, väldiga bröst och markerad könstriangel (Modergudin-
nan 2011). På grund av hennes fysiska funktioner har man sett kvinnan som 
det kön som står närmare naturen och som genom sin kropp är bunden till re-
produktion av släktet; menstruationen, barnafödandet och amningen ses alla 
som länkar mellan henne och naturen, medan mannen bara är på tillfälligt 
besök (Frykman och Löfgren 1979:145-146). Kopplingen är vidare ett viktigt 
maktmedel i patriarkala samhällen. Genom att understryka kopplingen mel-
lan naturen, modern och barnet, där modrandet handlar om en ”naturlig” och 
medfödd intuition hos kvinnan att handla för barnets bästa, knyts modern till 
barnet och hemmet och fjärmas på så sätt effektivt från den offentliga makts-
fären. Moderskapet är kvinnans öde och som moder är hennes liv komplett 
(jämför Ehrenriech och English 1979 i Brembeck 1998:50-51). Exempelvis 
visar konsumtionsforskaren Andrea Davies hur reklam riktad till blivande 
mödrar ofta kopplas samman med associationer till naturen och naturlighet. 
Att bli mamma är en naturlig sak och ett sätt att ta en paus från moderniteten 
(2006:3). I stort verkar kvinnan, genom att förlita sig på naturen och sin natur-
liga intuition, också kunna försäkra sig om ett gott modrande. 

Samtidigt är ”naturen” och ”det naturliga” relativa begrepp som alltid 
definierats i relation till utvecklingen. Människans strävan efter naturlig-
het och äkthet är inte ny, utan synonym med moderniteten. Som en reaktion 
mot upplysningen sakraliserades exempelvis det autentiska under romanti-
ken och förlades någon annanstans; i andra tidsåldrar eller på platser och hos 
människor långt bort. Denna tendens finns kvar än idag (jämför Gustafsson 
2002:170). Under romantiken såg eliten det ädla omedvetna folket som bärare 
av den autentiska kulturen och det är lockande att dra paralleller till dagens 
senmoderna människa som tycks förlägga det naturliga och äkta på platser, ti-
der och praktiker bortom sina egna; tider, platser och praktiker där experterna 
inte dominerar över människor, som i allt högre grad har begränsad kunskap 
om helheterna i vardagen och därför måste ha en ökad tillit till experter; en 
tillit som i allra högsta grad är parad med tvivel och risk (Giddens 1991:9-18). 
Behovet av ”det naturliga” tycks med andra ord vara kopplat till en värld med 
större mått av tvivel och upplevd risk och som eftersöker en allt större kontroll 
över dessa risker.
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Ett sätt att närma sig naturen på tycktes för många av informanterna vara 
genom det ekologiska, kravmärkta och tillsatsfria. Men det krävde kunskap 
och det var inte lätt att navigera bland floran av märkningar. Det visade sig 
inte minst när jag, Ulrika och hennes dotter Hanna, 11, satt och pratade om 
vad som egentligen var vad: 

Ulrika: Sedan är det ju också att ... sedan kan jag köpa ”Krav” och ”ekolo-
giskt”. Men det trodde jag ... jag hade fått för mig att det var samma sak, lite. 

Susanna: Ja, det är lite förvirrade. Vad säger du, för jag är lite osäker? 

Ulrika: Jo, men det är faktiskt förvirrande. Men det är ännu mera ... Krav är 
liksom ... Ja ... Jag är inte säker nu ...

Susanna: Men säg vad du tror!

Ulrika: ... [Lång paus] Jag tror att Krav är ...  ytterligare krav ... Nej. För du 
kan köpa Kravmärkt, men inte ekologiskt märkt. Jo, men så måste det ju vara. 

Hanna: Neej!  

Ulrika: Jo, men Krav måste ju alltid vara ekologiskt. 

Hanna: Jo, men jag har för mig att jag har läst om Krav. Men jag har glömt 
bort vad det betydde. 

Ulrika: Jag tror att det är ekologiskt, men inte alltid Kravmärkt. Kravmärkt 
måste vara ytterligare någonting. Att det måste uppfylla någonting ytterli-
gare. Men du ser ju att man är liksom ... Ändå så pratar man om det och äter 
det. Men man frågar sig inte ”Men vad är det för någonting det här nu då?” 
(2008-09-24)

Trots en, som jag upplevde det, allmän förvirring köpte de allra flesta dock 
ekologiskt lite då och då och detta främst för hälsans och smakens skull. Det 
handlade om att det ekologiska var bättre för barnen och att det smakade 
bättre. Men det var inte alltid som hälso- och smakaspekten tycktes värd det 
högre priset. Till skillnad från de övriga hade däremot Annas och Lindas 
intresse för Krav och ekologiskt främst med miljön att göra. De var dessutom 
mer konsekventa i sina inköp av Krav och ekologiskt och verkade också mer 
säkra på vad som var vad. Kanske för att deras intresse för det ekologiska låg 
längre tillbaka i tiden, långt bortom modrandet och behovet av att skydda bar-
net. För Annas del började hon som vegetarian på tidigt 80-tal att ifrågasätta 
de gängse expertsystemen (jämför Giddens 1991) i form av livsmedelsverk 
och marknad för att istället närma sig nya och kanske lite mer aparta system. 
Hon tog helt enkelt saken i egna händer och tvingades därför att bli mer ”med-
veten” och säker på sin sak. Köpte hon nytt var hon noga med att gå igenom 
vad produkten innehöll eftersom hon helst ville undvika tillsatser. Men hon 
ställde också krav på butiken:
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Jag vill ha möjligheten att göra aktiva val när jag går i en butik. Jag vill åt-
minstone ha informationen. ”OK, var är den här varan odlad och på vilket 
sätt? Är det konventionell eller ekologisk odling? Och innebär produktionen 
slavarbete eller inte”, liksom ... Och med mat så har det hänt mycket på bara 
några år. (Anna 2008-10-29)

Intressant nog frångicks denna princip då och då. Ett exempel var när jag 
följde med henne till delikatesshandeln på torget där hon bodde. Delikatess-
handeln såg ut som ett litet ”hål i väggen”, med trälådor fulla av frukt utanför 
och med vitkalkade väggar täckta av trälådor fyllda med allehanda exotiska 
frukter, konserver och påsar inuti. Här var det, enligt Anna, både billigt och 
bra och det märktes att hon njöt när hon gick omkring och tittade, tog och 
luktade på de olika varorna. ”Här har de spännande varor utan tillsatser,” sa 
Anna, och tog upp en konservburk med bönor i tomatsås. ”Men är det verkli-
gen så?” frågade jag. Vi tittade på förpackningen. ”Vad betyder egentligen det 
som står på förpackningen,” undrade jag. Anna läste att bönburken bland an-
nat innehöll ”all spies” och ”sulfit”. ”Det verkar suspekt,” sa hon, men köpte 
den ändå.  Sannolikt gav ägaren, en man i 65-årsåldern från Turkiet, den 
enkla interiören och de annorlunda produkterna exotiska associationer till 
platser och tider bortom den egna och därför närmare ”det naturliga”. För helt 
klart var hon mindre tuff mot delikatesshandlaren än mot det moderna Gröna 
konsum alldeles om hörnet.

Förutom kvinnornas strävan efter det ”naturliga” hakar Holms resone-
mang kring modrandets riskhantering också väl i informanternas vurm för 
mat ”lagad från grunden”. Den definierades rent generellt i opposition mot 
den förädlade och masstillverkade maten (jämför Moisio et al 2004; Wallen-
dorf och Arnould 1991), och därmed också i opposition mot den marknad som 
såväl kunde underlätta som stjälpa deras vardag. Enligt Lévi-Strauss hand-
lar tillagning av mat om en kulturell omvandling av det råa i vilken naturen 
transformeras och bringas under kontroll (Lévi-Strauss 1970 i Lupton 1996:9). 
Men det jag såg exempel på bland informanterna framstod snarare som en 
tillagning som syftade till att bringa förädlingen under kontroll. Kanske är 
det så att modraren eftersträvar en medelväg mellan den ”farliga naturen” 
och den ”farliga industrin” och att tillagningen hjälper henne att balansera 
detta när endera delen riskerar att ta överhanden. I likhet med Wallendorf och 
Arnould (1991:29) och Moisio et al. (2004:380) skulle jag vilja hävda att mina 
informanters ”tillagning från grunden” var ett sätt för dem att få en känsla av 
att ta kontroll över åtminstone en liten bit av den produktionsprocess som allt 
mer kommit att tas över av experter. Genom att laga mat ”från grunden” såg 
kvinnorna en möjlighet att ta kontroll över maten och undvika de tillsatser 
och det fett och socker som doldes bakom såväl hel- som halvfabrikat. Men 
samtidigt var vurmen också, som nämndes tidigare, präglad av en stor portion 
pragmatism och man tillät därför relativt vida ramar kring det som var att be-
trakta som ”tillagat från grunden”. Om än inte bland samtliga. Även om fikets 
pannkakor, exempelvis, sannolikt inte var gjorda av fikets personal, fick man 
i alla fall, enligt Linda, ”riktig grädde”. Ett annat exempel var Ulrika som 

Middagen, modrandet och marknaden



159

betraktade sin pasta som ”tillagad från grunden”, för en viss insats hade ju 
ändå lagts ned trots att själva pastan var tillverkad av Kungsörnen och crème 
fraîchen redan var färdigsmaksatt: 

Jag hade ju lika gärna kunnat ta crème fraîche som inte är smaksatt. Det var 
bara det att jag tycker den är godare, den som är smaksatt, just till det här då. 
Så att, ja, det är ju att laga från grunden, det är det ju. (Ulrika 2009-02-18)

Detsamma gällde Camilla som i sin tur påpekade att hon alltid ”lagade mat 
från grunden”, trots att de hemtrillade köttbullarna brukade serveras med 
Keldas färdiga klassiska gräddsås:

Susanna: Vad brukar du köpa för keldasåser? 

Camilla: De har ju den där vanliga gräddsåsen man kan ha till köttbullar och 
sen har de en del vita såser eller citronsåser som du kan slänga på ett torsk-
block och slänga in i ugnen. Då får du en fiskgratäng, så kan du ha grönsaker 
till och lite ris så kan du slänga på purjolök på det där. [...] Nu har jag inte 
planerat nån sås idag, jag hade inte tänkt att göra nån sås. Jag har inte plane-
rat inköp för sås. Jag hade egentligen tänkt att göra en stor köttfärsbiff, med 
tomater ovanpå och lite ost och så och steker det i panna, men det blev inte så 
för Maja ville göra köttbullar. Då blir det ingen sås. (2008-10-28) 

Trots att Camilla kunde spendera timmar på att laga grytor, lasagner eller kött-
bullar var hon sålunda så van vid sina färdigredda Keldasåser att hon inte ens 
kunde tänka tanken att reda en egen sås när hon inte hade någon Keldasås 
hemma. Detsamma gällde Annika som månade om att laga sin fisksoppa ”från 
grunden”, men som inte funderade nämnvärt över att hon till den serverade 
industriproducerat bake-off bröd; bröd som åtminstone gav illusionen av att 
vara hembakt. Även Karin, som poängterade vikten av att ”laga från grun-
den”, köpte exempelvis gärna Keldas färdiga tomatsoppa (något som för övrigt 
intressant nog gällde många av kvinnorna), färdig tacomix och färdig tacosås. 
När vi träffades första gången lagade hon en köttfärssås och frågade mig:

Karin: Hur gör andra? Lagar de så här från grunden? 

Susanna: Vad är att laga från grunden? 

Karin: Ja, inte färdiga köttbullar eller färdig fiskgratäng. Men fiskpinnar det 
är ok. Då gör jag något annat till. Typ potatis eller så. (2008-09-08)

Visst pratade många av kvinnorna om tillsatser. Men trots en viss skepsis var 
de alltså i praktiken ändå relativt tillåtande med tillsatser och kunde inkludera 
dem i måltider som betraktades som ”tillagade från grunden”. Ett hopplock 
av halvfabrikat tycktes med andra ord accepteras även för mat ”tillagad från 
grunden”. För återigen, vad är egentligen att betraktas som ”naturligt”? Och 
vad är egentligen att betraktas som ”tillverkade risker” (Giddens 1999)? Det 
som var onatur igår blir natur idag; det sker en tillvänjning och gränserna 
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förskjuts och förflyttas ständigt. Idag förväntar vi västerlänningar oss ex-
empelvis inte att få mjölken direkt ifrån kons spenar utan upplever även den 
förpackade och bearbetade mjölken som naturlig. Här ser vi hur samspelet 
mellan modrandepraktikens alla element ständigt förskjuts och förändras. 

Trots gränsförskjutningar var det tydligt att modrandets drivkraft ändå 
handlade om omsorgen om barnet via en upplevelse av kontroll över och be-
skydd från olika typer av risker, inte minst de tillverkade. Men pragmatismen 
menar jag kan förklaras av att materialiteten, här i form av olika matvaror, 
inte bara låter sig definieras av praktiken utan också bidrar till att forma den. 
De materiella arrangemangen är intimt sammanflätade med praktiken och bi-
drar till att såväl definiera den som att kanalisera dess genomförande (Warde 
2005:138). I en värld där i princip allt är mer eller mindre vidareförädlat för-
skjuts sålunda gränsen för det naturliga.

Kontrollen över resurserna
Kvinnorna tycktes också måna om att hushålla med sina resurser. Dels för att 
vissa av dem var av nöden tvungna, men också för spara för resor eller för att 
ha en allmän buffert inför framtiden. Dessutom fanns det ett klart motstånd 
mot att upplevas som slösaktig bland dem allihop. Kvinnorna hushållande 
kunde ta sig många uttryck och behövde inte alltid handla om att de sökte 
efter lägsta pris eller att de nödvändigtvis spenderade mindre pengar. Det 
kunde också handla om att de gjorde ”kap” som resulterade i att de faktiskt 
spenderade mer pengar än de ursprungligen tänkt, just för att de stötte på nå-
got som verkade klokt och bra att köpa just då. Ibland kunde jag nästan se hur 
kvinnorna erfor en lyckokänsla när inköpen varit speciellt lyckade. 

Hushållandet med resurser utgör också en viktig del av modrandeprak-
tiken såsom den beskrivs av Ruddick (1995[1989]) och Holm (1993). Enligt 
Holm kräver modrandet dygder som att ta-tillvara-på, lappa-och-laga; det vill 
säga en förmåga att bevara och tillvarata det som redan finns eftersom det har 
ett värde i sig. Tillvaratagandet är en dygd som, enligt Holm, inte minst blir 
viktigt i miljöer där resurserna är knappa (Holm 1993:244-246) och här utgör 
mina senmoderna ensamstående modrare viktiga exempel. Min tolkning av 
kvinnornas tillvaratagande och hushållande är att det dels handlar om modran-
dets beskyddande uppgift; att barnen måste få mat och husrum för att klara 
sig och det är modrarens uppgift att se till att detta basbeskydd uppnås. Men 
också om att lägga undan en buffert för kläder, utbildning, resor, eller annat  
som ser till att barnet utvecklar sin fulla potential och anpassas till det sociala 
kollektivet. Kvinnornas hushållande präglas på det hela taget av en framtids-
orientering som också är tydlig i Trolle Linnets familjeforskning; den stän-
diga medvetenheten bland föräldrarna om deras ansvar att uppfostra barnen 
till respektabla, kompetenta oberoende men sällskapliga vuxna (2010:256). 
Ruddicks och Holms resonemang om bevarandet och tillvaratagandet ligger 
också väl i linje med Thompsons (1996) och Millers (1998) tankar som redo-
visades tidigare och som båda pekar på att en rationell inköpspraktik kan vara 
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ett sätt för mödrar och hustrur att visa kärlek och omsorg om sin familj. Enligt 
Miller producerar kvinnan genom sitt hushållande extravärden som ska an-
vändas vid speciellt högtidliga tillfällen och som då ska tillägnas objekten för 
hennes kärlek. Detta vardagliga hushållande är egentligen kärnan i Millers 
shoppingteori och kan ses som en materialisering av kvinnornas kärlek till 
sina kärleksobjekt och något som bekräftar och vidmakthåller de inblandades 
roller och samhällsordningen i stort (1998). 

Storhandlingen var ett sätt att hushålla med resurserna. Det var tydligt 
när jag en onsdag i mars (2009-03-04) följde med Karin till Willys för att 
storhandla. Enligt Karin var Willys bra eftersom butiken hade tre prisklasser; 
billigt, mellan och lite dyrare. Väl i butiken kunde jag se hur Karin i sin strä-
van att handla så billigt som möjligt njöt av att jämföra och ta det billigaste. 
Just jämförelsen tycktes ha en poäng i sig eftersom det blev så tydligt att hon 
”sparade” pengar genom sina inköp. Exempelvis var det Willys lingonsylt 
som åkte ner i vagnen istället för märkesvaror som exempelvis Önos eller 
Bob, Willys chokladdryck istället för O’boy, Willys margarin istället för Mil-
da, Willys vispgrädde istället för Arlas, Eldorados diskmedel och Willys bad-
rumsspray istället för Ajax. Förpackningarna och deras svårgenomträngliga 
innehållsförteckningar kan dölja både kvalitet och innehåll, men det exakta 
innehållet intresserade dock Karin föga. Det var varornas pris som var i fokus. 
Det fanns dock undantag. När hon gick för att ta de billigaste äpplena ansåg 
hon inte att de såg tillräckligt fräscha ut och valde därför det näst billigaste 
alternativet. Detsamma gällde bananerna. Där valde hon istället kravbananer 
eftersom butiken inte hade ”vanliga fina bananer.” Kanske för att kvalitets-
skillnaden blir mer begriplig när man ser en ”naken” frukt, än när man ser en 
förpackning med komplicerad innehållsförteckning. Ursprungsmärkningen 
var också en sak som Karin lade märke till när hon valde den svenska kött-
färsen istället för den irländska som var billigare: ”Jag inbillar mig att det är 
bättre” sa hon. Varför? frågade jag. ”För att jag tror att de kontrollerar svensk 
köttfärs bättre”, sa hon och skrattade nästan generat. ”Varför?”, tjatade jag. 
”Nja jag vet inte, men har en känsla av det.” Straxt därpå åkte ett paket dansk 
salami ner i vagnen och när jag frågade varför svarade hon ”För att Gustav 
vill ha den” och log. Under hela shoppingturen var det tydligt att hon hade 
koll på allt det sonen gillade och inte gillade och eventuella undantag från 
hennes tumregler (som det billigaste alternativet, svenskt kött samt att det 
skulle se fräscht ut) involverade i så fall sonens speciella preferenser. När vi 
var klara hade det hela gått på 1.174 kronor och Karin såg mycket nöjd ut där 
hon stod med sina fem kassar; enligt henne var det billigare här än på många 
andra ställen. 

Även Annika var en entusiastisk storhandlare och mån om att föra fram 
att hon storhandlade på Sveriges billigaste storhandel. Jag redogjorde tidigare 
för Annikas ”ökenvandring” där hon beskrev hur långt hon var beredd att gå 
för att hålla sin budget. För Annika blev det en morot att komma undan så 
billigt som möjligt. När hon kikade i sin utgiftspärm kunde hon konstatera 
huruvida hon lyckades eller inte och det tycktes nästan som en tävling att slå 
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föregående månad. ”Det är alltid roligt. ’Ja, jag lyckades!’” sa hon och skrat-
tade när hon beskrev för mig hur jämförandet månad för månad kunde gå till 
(2008-12-08). Dessutom levde hon än billigare under de veckor hon inte hade 
barnen. Då kunde det sparas rejält. Eva var en annan storhandlare som påpe-
kade att det kostade alldeles för mycket att vara oplanerad. Men det gällde 
samtidigt att hålla i hatten när man storhandlade. Inte sällan kunde man bli 
pådyvlad mer än man behövde under förevändningen att man sparade. ”Det är 
lätt att man blir manisk utan att tänka. Som när man går på det här att ’Ta två 
och spar 70 öre.’ Varför går jag på det? Jag vill ju inte ha två” (2008-09-18).   
När jag var med och storhandlade med Eva och hennes barn konstaterade hon 
exempelvis att hon återigen gått på en blåsning när hon köpte 5 avokados för 
30 kronor trots att hon egentligen inte behövde så många. Och under vår shop-
pingtur stötte vi på en mängd liknade ”sparerbjudanden”. Det var helt klart en 
konst att inte köpa mer än man behövde och det krävde som regel en noggrann 
planering. Ekologiskt såg Eva överhuvudtaget inte åt. Det var för miljonärer, 
som Eva sa. Hon definierade sig på sätt effektivt som en sådan som inte be-
hövde bry sig eftersom hon inte hade råd. Undvikandet av ekologiskt blev 
ett sätt att spara och hon ägnade heller ingen energi åt att undersöka om hon 
kanske skulle ha råd ändå. Och hon var inte ensam om att tycka att det var för 
dyrt. Att av och till undvika ekologiskt var ett sätt att spara även för andra. 
Men trots storhandlingen behövde Eva dock kompletteringshandla då och då. 

Jag kompletterar oftast i Konsum Slussen eller i våran lilla Konsum. Men det 
gör ont i hjärtat hela tiden för det är så jädrans dyrt. Jag vrider mig som en 
mask för att slippa. (Eva 2008-09-18)

Men långt ifrån alla storhandlade. Inte minst eftersom tillgången till trans-
portmedel begränsade möjligheterna. De billigaste affärerna låg ofta utanför 
stan och eftersom en storhandling innebar att man hade en hel del att bära var 
det svårt att ta bussen hem ensam. Materialiteten styrde på så sätt kvinnor-
nas möjligheter att agera utefter praktikens principer och de fick helt enkelt 
anpassa sig till de medel som stod tillbuds. De kvinnor som inte kunde stor-
handla hushållade därför på andra sätt. Camilla handlade inne i city och sa 
att hon brukade hålla koll på butikernas kampanjer vad gällde såväl lax som 
köttfärs och rostbiff:

/D/å bunkrar jag upp och köper kanske fem sådana där jättestora stekar och 
slänger in i frysen.[...] Och de här rostbiffarna de är helt förnämliga. Dem kan 
man ha till allt möjligt. Dels kan man göra rostbiff i ugn om man vill, men 
sedan brukar jag göra porterstek. Jag gör sådana här grytstekar som man har 
ovanpå spisen eller i ugnen, lite olika sorter sådant gör jag. Sedan brukar jag 
använda dem till att göra olika köttgrytor för det är så fint kött. Men då köper 
jag alltid bara sådant där kött. (Camilla 2008-04-04)

En dag när jag kom hem till Camilla stod hon och förberedde köttfärsbiffar 
utifrån ett köttfärs från Scan på två kilo som hon handlat på Lidl dagen innan 
för ”runt 50-lappen”. Det skulle bli åtskilliga middagar av den och hon ver-
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kade mycket nöjd. Oavsett var och hur Camilla handlade såg hon det som ett 
sätt att hushålla med resurserna. Det visade hon tydligt när jag en dag följde 
med henne på shoppingrunda. På Lidl handlade hon basvaror som mjölk, 
smör, bröd  och dylikt eftersom det var så billigt. Hon gick också till NK sa-
luhall som hon sa var betydligt billigare än hennes lokala Ica-affär som hon 
verkligen inte gillade; den var dyr, hade dålig kvalitet och tråkig och okunnig 
personal.  I relation till den lokala butiken framstod sålunda NK-saluhall som 
ett sätt att hushålla; den var inte bara billigare, den hade dessutom roliga livs-
medel av god kvalitet. På NK saluhall köpte hon ”specialgrejer”. Det kunde 
exempelvis vara skivad skinka utan tillsatser eller gotländska färdigköttbullar 
med 93 % kött. Det kostade mycket, ”men det är det värt” som hon sa. Hon 
var mån om att framhålla att inköpen var genomtänkta och inte bara gjordes 
på måfå samt att vissa varor var väl värda sitt höga pris och därför inte kunde 
betraktas som slöseri. För slöseri tycktes inte gå ihop med modrandet; det var 
något jag såg hos samtliga. Även hos dem som inte riktigt tyckte att de fått till 
det, som exempelvis Linda. Hon tyckte att hon spenderade för mycket pengar 
på mat och att hon nog ”unnade sig” för mycket som exempelvis ekologisk 
mat. Linda lät också påskina att hon och Leone nog ”unnade sig” för många 
kafé- och restaurangbesök. Hon hade dock storkok högt på att-göra-listan, 
men det hade ännu inte blivit av. Sannolikt för att storkoken hade svårt att 
passa in och bli en del av just hennes modrandepraktik. Linda utövade istället 
en stor del av sitt modrande i lekarna utomhus eller på stan och hushållandet 
måste därför passa in i just hennes sätt att utöva sin praktik. Och det gjorde 
det också. För, som hon påpekade, köpte hon ju faktiskt inte några leksaker på 
BR. Där sparade hon in. Men att den ”förtjänsten” åts upp av kafébesöken var 
hon däremot mindre nöjd med.    

Ulrika storhandlade inte heller, men älskade att fynda. Ibland var fynden 
planerade med hjälp av kedjornas reklamblad. Men ofta råkade hon bara stöta 
på en rejäl bit lax, en rostbiff, en kassler eller något annat till bra pris som hon 
bara ”måste” köpa. Inköpen blev på så sätt en extra utgift som ändå upplevdes 
som ett sätt att spara. Men det var inte alltid som tiden tillät att hon tillagade 
fynden eller som den fulla frysen eller kylskåpet tillät henne att hitta dem. 
Egentligen, sa hon, skulle de må bäst av ett storkok som sedan frystes ned. 
Men problemet var att frysen redan var full av allehanda andra ”kap”. Hon har 
redan skaffat sig en extra frys, men inte heller den var tillräcklig. Samtidigt 
avskydde Ulrika att slänga. Fyndandet, motviljan mot att slänga och frysens 
och kylskåpets begränsningar skapade alla problem och ett handlingsutrymme 
som blev allt tajtare. Och visst hände det att hon blev tvungen att slänga ”kap” 
som blivit bortglömda. Men hon tyckte samtidigt om att ha frysen full. Det var 
liksom så det skulle vara. Och helst ville hon ha ytterligare en frys för att få 
plats med än fler ”kap”. Kylen och frysen var sålunda essentiella delar i Ulrikas 
modrandepraktik och när de satte stopp tycktes hon ha svårt att genomföra 
den. Frysen fungerade som en slags tidsmaskin som gjorde det möjligt för 
Ulrika att samla på sig marknadens specialerbjudanden inför framtiden. Shove 
och Southerton beskriver frysens utveckling från en apparat som hjälpte hus-
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modern att hantera allt som hon tillagade på ett effektivt sätt till att just bli en 
effektiv tidsmaskin som hjälper hushållet att hantera marknadens alla erbju-
danden och att koordinera dem med den egna schemaläggningen och samord-
ningen (Shove och Southerton 2000:315). Frysen fungerade på så sätt som en 
slags container bestående av en mängd frysta möjligheter till ”gott modrande” 
som hon kunde ta till bara tiden och orken infann sig. Shove och Souther-
tons beskrivning går hand i hand med den utveckling jag ser i modrandet och 
måltidskonsumtionen; en utveckling där modrarna i samband med allehanda 
experters övertagande av deras uppgifter, gått från egen tillagning till att bli 
allt skickligare på att hantera marknaden. Samtidigt som kvinnorna visst till-
lagade sin mat och samtidigt som frysen visst fungerade som instrument för 
att hantera vissa kvinnors egna storkok, var det ändå påtagligt hur just konsten 
att hantera marknadens alla erbjudanden blivit allt viktigare. 

Vilken vara kvinnorna än köpte och vilket pris de än betalade kunde 
varan alltid vändas till att ses som ett sätt att hushålla. Det kunde exempelvis 
handla om att den var billigare än en annan vara, att den var på extrapris, 
att man fick två till priset av en, att förpackningen var så liten att man slapp 
slänga, att den var prisvärd eller att den var inköpt i en affär som var billigare 
än en annan affär. Iakttagelsen ligger också i linje med Millers resonemang 
som pekar på att den som köper på det här sättet egentligen inte behöver ta 
hänsyn till något utanför själva inhandlingstillfället för att uppleva att han 
eller hon hushållar. För hushållningen handlar inte om att rent instrumentellt 
mäta exakt hur mycket man sparar, utan snarare om att skapa en känsla av 
återhållsamhet, måttfullhet och respektabilitet. Poängen är att allt ska kunna 
jämföras under själva inköpsrundan. Trots att man de facto spenderar pengar 
kan hela inhandlingsupplevelsen på det här sättet vändas till att bli ett spa-
rande. Enligt Miller erbjuder marknaden en mängd olika varianter för konsu-
menten att rationalisera det inköpta och därmed visa att man tagit ansvar och 
inte varit slösaktig (1998:56).

Hushållandet med resurserna involverade också det som blev över efter 
måltiden. Linda gillade inte att slänga, men Leone ville ofta ta mycket som 
hon sedan inte åt upp och Linda orkade inte ta konflikten. Detsamma gällde 
Anna som ibland lade upp lite för mycket på Tyras fat trots att hon nog inte 
skulle orka äta allt. Detta för att Anna skulle få en lugn stund med sig själv i 
köket, istället för att springa fram och tillbaka mellan Tyras VHS och köket 
om Tyra ville ha mer. Samtidigt åt Anna ofta upp den mat som var kvar på 
Tyras tallrik. Så länge den inte var översköljd av ketchup. Och den mat som 
var kvar i grytorna blev ofta lunch eller möjligen en middag dagen efter om 
tillräckligt mycket fanns kvar. Också Marie, Camilla, Annika, Karin, Sandra 
gjorde lunch eller middag av resterna. Enligt Wallendorf och Arnould är det 
också särskilt svårt att slänga den bearbetade maten som ju är resultatet av ett 
”labor of love”, medan alla de förpackningar som slängs sällan ägnas mycken 
eftertanke (1991:27). Ulrika sparade gärna, men det hände att hon då och då 
glömde bort att titta i den välfyllda kylen eller frysen. Samtidigt hade hon 
dåligt samvete från tid till annan:
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Även om inte jag tycker att jag slänger jättemycket, men visst gör jag det. [...] 
Det kan ju vara både att det är för liten bit som blir över och man inte gör 
något med den. Eller att det blir den här stora biten kvar som man inte orkar 
göra någonting med. Att jag glömmer bort. Ibland har jag köpt grönsaker och 
så glömmer jag bort dem. Gurka är jag expert på att glömma bort. Så det blir 
någon konstig sörja och man undrar vad det är för någonting. Det är så onö-
digt. En hel gurka som man slänger … Men nu har jag slutat köpa gurka. En 
stor i alla fall. (Ulrika 2008-11-10)

Konsumtionsforskaren Benedetta Cappellini (2009), som omnämndes tidiga-
re, drar på Millers resonemang kring hushållandet med resurser även när det 
gäller resterna. Hon visar hur ett antal mödrar med hjälp av resterna sparade 
såväl tid som pengar och energi för framtiden. Vidare pekar hon på att mam-
morna som regel försakade mer än de övriga familjemedlemmarna genom 
att exempelvis själva ta resterna till lunch, medan barnen fick nygjorda smör-
gåsar. Jag uppfattade inte att mina informanter såg resterna som ovärdiga 
barnen. Men visst var det så att resterna snarare blev lunch för kvinnorna än 
barnen som fick sin lunch på dagis eller i skolan. Men om nu resterna blev 
ovärdiga till och med modrarna och faktiskt måste slängas, gjordes även detta 
för barnens skull: 

Jag slängde till exempel ruccolan som jag fick med leveransen. Jag glömde 
lägga in den. Men sådant kan man ju bli sjuk av och jag kan ju inte bli magsjuk 
när jag har Melina. Om jag varit ensam så skulle jag nog tryckt i mig det ändå. 
(Marie 2009-01-22)

Kontrollen över situationen som helhet
Själva middagen gav inte bara modraren en upplevelse av kontroll över att 
barnet åt och vad det åt utan också över hur barnet åt; något som i sin tur 
var viktigt för barnets vidare utveckling och anpassning till gruppen. Just 
därför var själva middagen viktig som arena och fick inte slarvas bort genom 
småätande. Många av kvinnorna sa att det var upp till dem att lära barnen 
att få struktur på sitt ätande och småätandet tycktes vara symbolen för att 
detta hade misslyckats. Men det var mycket som skulle åstadkommas under 
den korta period mellan det att kvinnorna slutat sitt arbete eller sina studier 
och lyckats servera sina barn en färdig middag. Ofta var barnen hungriga 
efter dagis eller skola och då gällde det att agera snabbt och i vissa fall också 
att underhålla dem. Det verkade inte vara några större problem för de större 
skolbarnen att invänta middagen. De kunde ta smörgås, frukt eller yoghurt 
som mellanmål. Värre var det med de yngre som inte riktigt kunde kontrol-
lera sig. Marie hade, som tidigare nämnts, skaffat Melina en specialburk som 
hon fyllde med mueslisnacks. Burken, som bara tillät ett snacks att komma ut 
i taget, höll Melina sysselsatt, avledde hennes hunger under tillagningen och 
underlättade på så sätt hela Maries modrande. Med hjälp av burken undvek 
Marie sålunda det värsta matscenariot som var när dottern åt sig mätt på an-
nat och därför inte åt under själva middagen. För Marie var det viktigt att äta 
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regelbundet vid matbordet utan att smådutta och hon gav flera exempel på 
föräldrar som hon upplevde inte riktigt hade fått till det:

Jag har den där kvinnan i mammagruppen, som jag i alla fall upplever det, att 
… i början, Elin [hennes dotter] fick inte hålla i grejer själv för hon kunde sätta i 
halsen. Elin fick inte äta morötter för [mamman] var så rädd att hon skulle sätta 
i halsen. Elin fick liksom inte äta hårda saker och … Det är väldigt så där … och 
mycket så här tjata, tjata, tjata och så blandar hon in med en amning i stället för 
maten eller … Jag har varit så otroligt strukturerad med just den biten, i alla fall 
vad gäller fröken här. Är det lunch så är det lunch, och det serveras en maträtt 
och vill man inte ha den så vill man inte. Man [behöver] inte äta om man inte 
vill, men man kan liksom inte byta ut … (Marie 2009-03-19)

Men det var inte lätt och också Marie misslyckades från tid till annan med att 
hålla på sina principer. Även Linda, Ulrika och Anna talade om vikten att lära 
barnen att få struktur på sitt ätande. För trots att Anna sällan åt tillsammans 
med sin dotter, var hon mån om att lära henne att äta ordentliga mål och i lik-
het med Marie var också Annas värsta middagsupplevelser när Tyra av pur 
hunger lyckades äta sig mätt på annat före den middag Anna gjort allt i sin 
makt för att få färdig i tid. Men för de allra flesta handlade det inte bara om 
strukturen och matens innehåll utan också om själva socialiseringstillfället. 
Det framgick exempelvis när jag frågade Ulrika om varför hon åt middagar 
tillsammans med sin dotter:

Ja, alltså … både att man liksom får lugn och ro på dagen på något sätt, att 
det är liksom någonting som man gör tillsammans ändå. Man sitter en stund 
tillsammans och äter. Och sedan också att du faktiskt får mer näring i dig, du 
får ork. Jag lär Hanna det här liksom som man ska göra. Hon får intresse för 
mat, lär sig nya smaker. Alltså upplevs det på det sättet också. Och så liksom 
det här med, alltså hur man beter sig i socialt sammanhang, för det är ett so-
cialt sammanhang. Att vi sitter ordentligt, vi slafsar inte med maten (Ulrika 
2009-02-18)

Hennes uttalande visar att hon inte bara såg måltiden som ett näringstillfälle, 
utan som ett tillfälle då kroppen skulle disciplineras och lära sig ”det här lik-
som som man ska göra” i form av smaker och uppförande och detta i linje med 
den grupp hon ville att barnet skulle accepteras av (jämför Bourdieu 1984, 
Elias 1994 och Mennell 1991 i Desmond 2003:280-283). Under middagarna 
kunde modrarna komma med tillrättavisningar som nästan tycktes automa-
tiska, inte bara till de allra yngsta utan också de äldre; ”Ta med skeden, inte 
med fingrarna”, ”Sluta. Vad gör du!”, ”Nä, gör inte så!”, ”Stoppa i munnen 
hjärtat ...”, ”Ta bort händerna från munnen om du ska prata”, ”Sluta, ta inte 
på maten!”. Det tycktes det inte vara några problem att tillrättavisa de yngre 
barnen inför mig, men de äldre barnens tillrättavisningar var däremot mer 
diskreta och ibland knappt urskiljbara. Överhuvudtaget var tillrättavisning-
arna del av ett löpande flöde av göranden. Jag fascinerades exempelvis av 
Maries enorma koordinationsförmåga när hon hanterade både Melina, mig 
och ibland också ytterligare middagsgäster genom att hela tiden löpande ge 
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Melina förmaningar och beröm samtidigt som hon svarade på mina frågor, 
gjorde egna kommenterar eller lade upp mat på Melinas eller sin egen tallrik. 
Som familjens gäst, handlade det vidare nästan uteslutande om att låta mig ta 
först. Och medan jag och kvinnorna ofta drog ut på middagssamtalen, läm-
nade de äldre barnen måltiden tidigare efter att ha bett om lov för att ägna sig 
åt läxor, tv, dator eller fritidsaktivitet, medan de yngre förskolebarnen kunde 
springa mellan TV, lek och mamma utan att riktigt kunna bestämma sig för 
var de ville vara. Jag tror dock, som tidigare nämnts, inte att jag fick se famil-
jernas typiska vardagsmiddagar. Åtminstone inte i familjerna med äldre barn. 
Där hade barnen till viss del redan ”tränats” och visade sannolikt upp mer av 
sina ”ideala” sidor när jag var på plats. Vad som hade skett om jag inte varit 
på plats och vilka samtal som då hade förts får jag aldrig veta. Men kanske 
inverkade min närvaro mindre på de yngre barnen som kanske ännu inte hade 
tränats upp i samma utsträckning som de äldre; kanske körde de yngre barnen 
därför i högre utsträckning på som de brukade. 

Middagarna gav också kvinnorna en upplevelse av kontroll över barnens 
liv i största allmänhet och då främst över de äldres liv, eftersom man kanske 
redan upplevde sig ha en rätt god kontroll över de yngres förutom den tid då 
de var på dagis. De äldre barnen kom hem och åt efter dagens aktiviteter; 
middagen var en samlingspunkt där samtal kunde föras kring vad som hade 
upplevts under dagen, hur detta skulle tolkas och kanske också åtgärdas. Mid-
dagen hade sålunda potentialen att bli ett tillfälle för samtal, utbildning och 
kontroll. Men samtidigt som middagen på så sätt kan fungera som ett verktyg 
för modrandet får den också en moralisk dimension, som jag kommer att 
diskutera längre fram, i det att de modrare som inte serverar och äter gemen-
samma middagar med sina barn ses som sämre modrare (jämför Wilk 2010). 
Men modrandet handlar givetvis inte bara om mat och middagar. Visserligen 
medger inte min empiri någon ingående analys av modrandet utanför målti-
den, men informanterna berättade om gemensamma aktiviteter med barnen 
som inte hade med maten att göra och som givetvis också kunde kopplas till 
modrandet. Exempelvis framstod leken som ett viktigt modrandeverktyg för 
Linda och besöken på olika utställningar, teatrar eller loppmarknader i sin tur 
som viktiga verktyg i Annas modrande. Detsamma gällde exempelvis San-
dras dans tillsammans med sin dotter en gång i veckan eller Karin semster-
skidåkning tillsammans med sonen. Så länge aktiviteterna bistår modraren i 
hennes strävan att ge barnet beskydd, främja dess emotionella och intellektu-
ella utveckling och anpassning till kollektivet kan de ses som aktiviteter som 
bidrar i en strävan efter ett materialiserandet av modrandets ideal.

Gränskontrollen och fredagsmyset
Den ständiga gränsförskjutningen vad gäller det som modrandepraktiken be-
traktar som naturligt och därför acceptabelt handlar i grunden om en tillit 
till de experter som i allt högre grad tar över mathanteringen. Men trots detta 
kan vi dock genomgå ”kriser” som påminner oss om risken med denna tillit, 
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eftersom experterna faktiskt kan luras eller misslyckas. Det är sådana ödes-
digra tillfällen som, enligt Giddens (1991), hotar den skyddande kokong som 
försvarar individens ontologiska trygghet. Detta eftersom den ”som vanligt” 
attityd som är så viktig för kokongens överlevnad då oundvikligen satts ur 
spel (Giddens 1991:114). Då måste vi se över de rutiner som i hög grad förlitar 
sig på experter. Trots att rutinerna alltid måste reflekteras kring i takt med 
de ständigt nya situationer vi ställs inför, tvingas vi vid kriser in i ena extre-
men av det reflexivitetskontinuum Halkier (2001:43) diskuterar, där inrotade 
rutiner helt plötsligt måste plockas fram och skärskådas. Den våldsamma de-
batt som briserade i samband med mediernas avslöjanden av detaljisternas 
hantering av märkningen av köttfärs år 2007 (se exempelvis Dagens Nyheter 
2007-12-06; Dagens Nyheter 2008-01-04) var ett sådant exempel som satte 
tilliten i gungning. Ett annat var Mats-Eric Nilssons bok Den hemlige kocken: 
Det okända fusket med maten på din tallrik (2007) som fick tillsatsdebatten 
att explodera och konsumenterna att reflektera över vad den mat som rutin-
mässigt inköptes egentligen innehöll och huruvida eventuella tillsatser kunde 
vara skadliga. Min etnografi påbörjades i kölvattnet av dessa båda debatter 
och jag upplevde en viss vaksamhet bland vissa av informanterna, men långt 
ifrån alla. Någon direkt ”kris” tycktes med andra ord inte mina informanter 
ha drabbats av i samband med mediediskussionen. Man fortsatte helt enkelt 
med sin relativt pragmatiska syn på mat ”lagad från grunden”. 

Det som däremot förenade många av dem var aversionen mot pizzan och 
McDonald’s; dessa två tycktes för många symbolisera något som tydligt mar-
kerade när gränsen för det onaturliga överskridits. Camilla påpekade att hon 
och Maja aldrig gick till McDonald’s:

Det är matkulturmässigt det mest vedervärdiga som går att uppbringa. Det 
mest processade som finns. Jag vill inte introducera Maja för detta. (Camilla 
2008-10-28)

Eva och barnen åt där ibland, men hon såg det som en nödlösning och ett 
nederlag 

Eva: Vi gör det … Det händer ju, men det är inte särskilt ofta. Jag gör vad jag 
kan för att undvika det. När vi gör det så är det som ett nederlag, det är en 
nödlösning.

Susanna: Och varför då?

Eva: För det första för att jag tycker det är så är äckligt, så jag får inte i mig nå-
gonting, i stället för middagen, utan det är bara för att man helt enkelt inte…

Sara: Man måste få någonting i sig?

Eva: Ja, att man inte hinner hem eller … Ja, nödlösning helt enkelt. Ni gillar 
ju att äta där, men jag ser ju inte det som någon måltid liksom, det är bara 
nödlösning ingenting annat. (2009-02-11)
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Det var alltså i de här lägena som middagen ansågs ha gått över styr. När 
gränsen för det acceptabla överskridits. Detsamma gällde pizzan. Eva ville 
inte tvingas springa ner och köpa en pizza, varken ur närings- eller pengasyn-
punkt och just därför såg hon till att vara välorganiserad. McDonald’s, pizzan, 
läsken och chipsen dök ofta upp som symboler i diskussionerna, inte bara med 
Eva utan även med många av de övriga, kring vad som var att betrakta som 
onyttigt, nämligen det processade, det söta och det feta. De var antitesen till 
det ”nyttiga” ätande kvinnorna överlag eftersträvade för sina barn och som 
istället utgjordes av grönsaker, mat utan tillsatser och utan socker. Och dess-
utom sågs de som ett slöseri med resurser. De flesta var däremot mer flexibla 
med fettet och ansåg att det behövdes, men i måttliga mängder. Många sa att 
de hellre ville ha ”äkta” vara än lättprodukter med tillsatser; ett resonemang 
som också ligger i linje med nya diettrender som exempelvis GI eller LCHF.12 
Dieterna hakade i modrandets grundtankar kring beskyddet från mänsk-
ligt tillverkade risker (Holm 1993:240-241) genom att förespråka det ”äkta” 
framför det processade och tycktes på så sätt också vara lättare för modrarna 
att ta till sig. På det hela taget tycks den ”rätta” middagen fungera som en 
gränsvakt som anger det handlingsutrymme modraren har att förhålla sig till 
(jämför Stattin 1984). Den blir ett slags tanke- och handlingsredskap som 
vaktar gränserna mellan det kontrollerbara och det okontrollerbara och som 
därmed upprätthåller ordning och förhindrar kaos (jämför Stattin 1984:48). 
Inom gränsen för det kontrollerbara kan omsorgen upprätthållas, men utanför 
kan allt hända. Då kan omsorgen om barnet inte längre garanteras; där tap-
par man upplevelsen av kontroll och något okänt tar över. Men snarare än en 
okontrollerbar natur handlar det i ett västerländskt modrande om en okon-
trollerbar industri och om ”tillverkade risker” (Giddens 1999). Berättelserna 
som visar vad som händer med dem som går över gränsen är många. Inte 
minst utgör filmen Supersize me (2004) ett sådant exempel. I filmen undersö-
ker dokumentärfilmaren Morgan Spurlock snabbmatsindustrins påverkan på 
samhället, samtidigt som han också undersöker snabbmatens inverkan på sin 
egen kropp. Detta genom att enbart leva på McDonald’s mat och dessutom 
deras extra stora portioner, de så kallade ”Supersize”. Resultatet blir ödesdi-
gert och kroppen förfaller på bara en månad. Berättelsen kan å ena sidan ses 
som en anklagelse mot snabbmatsindustrin, men å andra sidan också som en 
varning till dem som hänfaller åt sådana laster som snabbmaten. Här liknar 
filmen allmogens berättelser om det övernaturliga som, likt dem om Näcken, 
syftade till att kontrollera människor och då inte minst kvinnor (Stattin 1984).  

12 GI står för glykemiskt index (GI) och är ett mått på olika livsmedels effekt på blodsocker-
värdet. Kolhydratrika livsmedel med högt GI-värde kallas för ”snabba kolhydrater” och de 
med lågt GI-värde för ”långsamma kolhydrater”. GI-dieten är ett val av kost som förordar 
långsamma kolhydrater. Detta medför en jämnare blodsockerkurva och långsammare utsönd-
ring av insulin, vilket anses vara hälsosamt. (Glukemiskt index 2011). LCHF star I sin tur för 
Low Carb, High Fat. LCHF är en relativt ny svensk form av kolhydratfattig och ketogen diet 
med lågt intag av kolhydrater (Low Carb) och högt intag av fett (High Fat). Den används som 
metod för kontroll av blodsocker och för viktminskning (LCHF 2011) .
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Supersize me varnar oss alla för frosseriet. Men inte minst påminner den 
modrare om deras främsta uppgift, nämligen den att sörja för barnen, lära 
dem att äta rätt och inte ta till snabblösningar för att få tid för sig själva. För 
då kan allt hända. För Eva var gränsöverskridandet personifierat i hennes vä-
ninna Jessica och hennes familj, här fanns allt hon ville undvika: 

Men Jessica skulle vara intressant att forska på vad gäller matfrågan kan jag 
säga. Hon är min raka motsats. Hon är sambo med en kille och så har de sam-
manlagt 3 barn [en tonåring och två mindre barn].  Och de har … av någon 
underlig anledning fick de för sig att krydda tillvaron med att köpa hundvalp 
också. De bara sliter för att få vardagen att funka. Men det funkar inte. De är 
beroende av andra människor för att få det att fungera. Så de och deras mat-
konto … de lever på färdig mat. De lagar aldrig mat, utan de lever på färdigrät-
ter och hämtmat och halvfabrikat och helfabrikat och ... De gör aldrig någonsin 
någonting, de gör aldrig från scratch. [...] De köper till exempel pulversåser 
och lasagnemixer har jag sett att de köper. Om de någonsin skulle baka något 
då är det en sådan här muffinsfärdiggrej. Jag tror att man häller i vatten och 
så är det färdigt liksom. De är den absoluta motsatsen och har ett gigantiskt 
matkonto som de sliter sitt hår över, men de ser liksom inte … eller de orkar väl 
inte riktigt ta tag i det. […] Nä men jo de har också i mina ögon extremt dåliga 
matvanor. Och där händer det ju ofta… De äter mycket sött.  […] Där kan det ju 
ofta vara risifrutti till frukost. Det övergår mitt förstånd. Jag känner verkligen.
[…] Det är mycket fett och sött hela tiden. De har inte alls den tanken på hur 
mycket sött och så. Det tankesättet finns inte. (Eva 2008-09-18)

Jessica förkroppsligade överskridandet av en moralisk gräns som enligt Eva 
inte fick överskridas. Förhållningssättet tycktes för lätt och gick stick i stäv 
mot det framtidsorienterade och rationella hushållande som inte bara Eva utan 
även de allra flesta tycktes arbeta hårt med att uppnå. Men samtidigt handlade 
just det söta, det feta och det processade om mat som barnen ofta älskade. Och 
det karga och disciplinerade modrande som framträdde bland informanterna 
hade trots allt en gräns även det. Gränsen gick mellan vardag och helg och 
markerades med hjälp av fredagsmyset. Som nämndes i inledningen, har jag 
visserligen inte valt att se vardagsmiddagen som en ritual utan snarare som 
en vardaglig rutin som följs mer eller mindre omedvetet. Men på samma sätt 
som middagsförberedelserna för modrarnas del skulle kunna ses som en ritu-
ell markering på arbetsdagens slut och familjelivets början, kan fredagsmyset 
ses som en rituell markering på arbetsveckans slut och helgens början; och då 
också som en markering på ett mer tillåtande modrande, skiljt från det mer 
karga och disciplinerande modrande som hör vardagen till. På helgerna tillät 
många av kvinnorna chipsen, pizzan, godiset och läsken. Och då åt många 
också framför TV:n. Då släpptes en viss del av kontrollen, inte bara över ma-
tens innehåll och kostnader utan också över middagssituationen som sådan. 
Dessutom tycktes även modrarna tycka att det var skönt att ställa om. Att 
släppa det hårda och karga. Att få tillåta. Då var det inte längre så viktigt vare 
sig vad eller hur barnet åt. Samtidigt hade helgmodrandet, som jag uppfattade 
informanterna, också det ett fokus på barnet, men då genom att unna barnet, 
om än i måttliga mängder. Och det fanns ofta många skäl till att unna:
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Annika: Vi byter på fredag och då har jag gjort så här att torsdagen är den 
sista kvällen de är hos mig och då har jag infört torsdagsmys och sen när de 
kommer till [sin pappa] så kör de igång fredagsmyset. Sen när de kommer till 
mig [veckan efter] då har jag fredagsmys. Men jag har sagt det till dem att jag 
tycker visst att de får äta chips. Jag vill inte att de ska känna att: ”Nej, jag kan 
inte äta chips för då blir jag tjock”. Men: ”Ni får hålla er till de här kvällarna”. 
Sen har vi inte läsk. Det är faktiskt så att i början köpte jag chips och läsk för 
att vi skulle kunna ha det på myset. Men sen har de sagt att de inte vill ha läsk. 
För de tycker att det är för onyttigt och bara slibbigt och sött och... 

Susanna: Var har de fått det ifrån? 

Annika: Jag tror inte att det är från mig. För jag har sagt till dem om chipsen 
att jag tycker att det är OK om de tar det typ en eller två dagar i veckan men 
inte mer. Sen får de godis lördagar, jag försöker hålla det till liksom lördags-
godis. Alltså jag vill inte få dem att känna att det här är förbjudet. Men det tror 
jag i och för sig inte att de gör det. Det skulle i så fall vara rökning och droger 
och så där. När det gäller godsaker så tycker jag att de ska få äta. (2008-10-01)

För Annikas del fungerade således myset dels som en viktig ritual när barnen 
gick från ett hem till ett annat, dels som ett sätt att undvika en onödig foku-
sering på det söta, feta och processade genom att förbjuda det helt och hållet. 
Industrin har varit snabb på att se den potential fredagsmyset utgör och också 
medverkat till dess snabba spridning och etablering. Exempelvis har OLW 
via sina reklamfilmer kring fredagsmys bidragit till normeringen av vad ett 
”riktigt” fredagsmys bör innehålla (se OLW, fredagsmys). Men fredagsmyset 
gällde inte alla och, med vissa undantag, tycktes skiljelinjen gå mellan de in-
formanter som hade skolbarn och de som inte hade det. Bland kvinnorna med 
mindre barn tycktes ”ritualen” ännu inte ha blivit aktuell. När jag bad Linda 
kommentera en bild som föreställde en man en kvinna och tre barn sittandes 
i en soffa framför ett bord med popcorn, chips, vin och salta pinnar, alla stir-
randes på något framför sig sa hon: 

Det där berömda fredagsmyset som vi inte har. Alla på dagis har det ”Å fre-
dag, nu är det fredagsmys, nu kan vi göra popcorn.” Och Leone liksom fattar 
inte vad de pratar om. Men vi har inget fredagsmys. Men det verkar standard 
i Sverige idag. Alla ska ha fredagsmys och det ska vara popcorn. Och jag är 
så där … ”Var kommer det ifrån?” Vi har inte börjat än. Det kanske börjar lite 
när kompisarna fattar lite mer vad de andra kompisarna håller på med. (Linda 
2008-11-26)

Men, med undantag för Linda var de övriga mammorna med mindre barn, 
däribland Marie, Camilla och Anna, visserligen inte emot godsaker på hel-
gerna, men däremot klart emot fredagsmyset framför TV:n. Och sannolikt 
var det lättare att stå emot så länge barnen var små. Av egen erfarenhet såg 
Marie kombinationen mat och TV helt uppenbart som ett dåligt modrande och 
sökte därför alternativa sätt att mysa på: 
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Det är kanske så lätt …. usch, jag är nog lite anti … det känns som det är så 
lätt att falla i den där fällan att man sitter liksom framför TV:n och så äter 
man och så blir man bara tjock och fet. Precis det som jag gör själv, som jag 
inte vill att hon ska fortsätta med. Jag vill att vi ska kunna hitta alternativa 
sätt att mysa på som inte nödvändigtvis måste vara att sitta framför TV:n 
och äta en massa godis. Utan att det kanske kan vara ... inte vet jag ... att gå 
till biblioteket och låna böcker och ligga och läsa en hel eftermiddag eller ...  
(Marie 2008-12-01) 

Camilla var i sin tur helt främmande inför kombinationen, medan Anna helt 
saknade intresse för TV-mediet som sådant. Hennes kommentar på samma 
bild var allt annat än positiv:

Det är en ganska tråkig bild … De ser inte ut att ha så himla skoj, men det 
är liksom inte heller några självklara rollfördelningar och så ... Barnen får 
popcorn de vuxna får vin. Alla är nöjda och glada och drogar sig med TV-
apparaten. (Anna 2009-01-08)

Men oavsett hur myset tog sig i uttryck, tycktes det bland samtliga ändå fin-
nas ett behov av att då och då lätta på trycket och släppa kontrollen, vare sig 
det gällde kontrollen över matens innehåll eller situationen som sådan. Man 
kunde inte vara perfekt. Jag kände exempelvis riktigt hur ilskan kokade bland 
några av informanterna när jag visade upp en bild på en GI-kokbok med titeln 
GI in the city. 100 enkla och nyttiga GI-recept för en aktiv livsstil (Lauritz-
son och Davidsson 2007) med en leende man (Ola Lauritzson) och en leende 
kvinna (Ulrika Davidsson) på omslaget. Anna pekade på deras ”hemska för-
ljugna leenden”, Eva sa iskallt att hon inte var intresserad av ”den aktiva livs-
stilen” med gym, cafe latte och att göra om sig, medan Marie bara lät trött:

Marie: GI in the city. Gud vad jobbigt. De ger en dåligt samvete. 

Susanna: Varför? 

Marie: Jamen, för att man ska vara så där hälsosam och man ska se fräsch ut 
och man ska ta hand om sig, man ska äta nyttigt och det känns ju någonstans 
att sitta i soffan och äta de här norska kanelbullarna, om jag nu ska fortsätta 
att tjata om dem, man känner sig ju inte som en vinnare om man gör det lik-
som … av någon konstig orsak ... för vad spelar det dig för roll om jag sitter 
där och äter de där eller vad spelar det grannen för roll … eller om man äter på 
McDonald’s ... Gud jag älskar hamburgare på McDonald’s, men gud det kan 
vi ju inte säga … Varför har man blivit så indoktrinerad av det att man måste 
vara så himla nyttig och som du sa någon gång då vad är nyttigt och vad är 
hälsosamt och det jag upplever som nyttigt för mig kanske inte alls är nyttigt 
för dig. (2008-12-01)

Kvinnornas modrande krävde sålunda ett relativt kargt liv under vardagarna, 
men med vissa tillåtande utsvävningar på helgerna. Och detta samtidigt som 
de hade en marknad som de både skulle slå ifrån sig och använda. I stort ge-
nomsyras deras modrande av den västerländska sekulariserade versionen av 
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den protestantiska etiken som handlar om internaliserad självkontroll, åter-
hållsamhet, fördröjning av tillfredställelse och ett rationellt förhållningssätt 
till vardagen; en slags moralism som handlar om att investera inför framtiden 
och som enligt Weber också hela den kapitalistiska logiken handlar om (We-
ber 1905 i Desmond 2003:32-35; Seidman 2004:63). Miller, som i sin tur också 
har en underton av Webers tänkande i sitt resonemang, pekar på att konsum-
tionen i allmänhet ses som ”hedonistisk”, men att människor omvandlar den 
egna konsumtionen till ett sätt att hushålla med resurser och att investera 
inför framtiden. Detta med hjälp av innehållsmässiga och kostnadsmässiga 
”extravaganser”; tillfälliga avsteg som definierar den huvudsakliga konsum-
tionen såsom återhållsam och hushållande. Genom sina karga vardagar och 
sitt fredagsmys överförde mina informanter också denna logik på barnen; 
en moral av arbete först och njutning sen, som varit bärande i den borgerliga 
ideologin (jämför Brembeck 1992). Men trots vissa ”tillåtelser” fanns det på 
samma gång en ilska över det perfekta och att man, som Marie påpekade, inte 
kunde säga ”jag älskar hamburgare på McDonald’s” trots att restaurangen 
enligt henne underlättade livet för många:

Alltså McDonald’s och andra hamburgerier och korvkiosker, det är ju jätte-
tacksamt egentligen för barnfamiljer. (Marie 2008-12-01)

Till skillnad från de övriga informanterna ligger Maries kommentar också i 
linje med de resultat etnologen Helene Brembeck kommer fram till i sin stu-
die av McDonald’s, nämligen den positiva syn många av de barnfamiljer hon 
studerade hade på McDonald’s. Inte minst för att det förutsägbara konceptet 
sällan bjöd på obehagliga överraskningar utan i hög grad underlättade famil-
jernas vardag, tillät dem att umgås kring matbordet utan stress och se till att 
ungarna åt och var glada. Vidare kunde mammorna känna sig som bra för-
äldrar när de unnade barnen något de gillade. Dessutom slapp mamma köpa, 
laga, duka diska och spara (jämför Brembeck 2007:35;42-48). Idel fördelar. 
Med andra ord kan synen på ett fenomen som McDonald’s variera starkt och 
gå från företaget som symbolen för råkapitalismens värsta avarter (Ritzer 
1996) till att vara en hjälpande hand för stressade mammor (Brembeck 2007). 
Behovet av att försvara färdigmaten såg jag också i en ledare i Expressen som 
ondgjorde sig över den ”hemlige kockens” kritik mot färdigmaten i samband 
med tillsatsdebatten: 

Den hemlige kocken förespråkar indirekt en återgång till självhushållnings-
principen. För den normale konsumenten skulle en vardag med hemkörda 
ekologiska grönsakslådor antingen leda till svält, eller en hushållskassa i rui-
ner. Och det skulle i första hand drabba kvinnorna. För det är fortfarande de, 
oavsett om vi gillar det eller inte, som bär det stora matansvaret i svenska 
hem. (Wennblad 2008)
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Modrandet och uppoffringarna
Kanske är det modrandets implicita krav på uppoffringar som gör det så 
svårt att acceptera lösningar som förenklar tillvaron? Kärleken till barnet 
ska enligt Ruddick (1980:359) och Holm (1993:231) göra att modraren alltid 
strävar efter att sätta barnet före sig själv och alltid är beredd att uppoffra 
sig för barnet. I samband med måltidskonsumtionen såg jag uppoffringarna 
manifesteras på en rad olika sätt. Det kunde exempelvis handla om att ge av 
sin tid och sitt arbete eller om att förtränga sina egna önskningar till förmån 
för barnets.  

Tiden 
När jag frågade Ulrika vad hon tyckte var att betrakta som ”tillagat från grun-
den” svarade hon ”sådant som tar tid” och fortsatte:

Så att, ja, det [pasta med färdigsmaksatt crème fraîche] är ju att laga från 
grunden, det är det ju. Men däremot så, alltså när man verkligen pratar om att 
någonting är lagat från grunden, då är det liksom att göra någon gryta eller 
göra något mera, sådant som tar lite mer tid på något sätt. (Ulrika 2009-02-18)

Jag visade tidigare hur mat som ”tillagas från grunden” symboliserar omsorg 
genom modrarens strävan att komma närmare det ”naturliga”; och detta sam-
tidigt som hon förhåller sig pragmatisk till det ”naturliga” och därmed möjlig-
gör ständiga gränsförskjutningar för vad som är att betrakta som ”naturligt”. 
Av Ulrikas kommentar ovan framgår att också tiden tycks vara en viktig in-
grediens i det som ”lagas från grunden”. Vid sidan av innehållet tycks därmed 
också tiden vara ett sätt att komma undan det masstillverkade och närma sig 
forna tiders naturlighet. För återigen, snabbmaten symboliserar det förädlade 
och masstillverkade i motsats till forna tiders, många gånger, mer tidskrä-
vande tillagning. Tiden kopplas vidare samman med uppoffring genom att 
modraren ger av sin tid och av sig själv, något som många gånger tycks upp-
fattas som en förutsättning för omsorgen som ju är modrandets kärna. När 
det gäller beskyddet, stödet till barnets utveckling eller anpassningen till det 
sociala kollektivet verkar det ideala, som jag uppfattar Holm, vara att ge av sin 
tid och ständigt finnas till hands, men att samtidigt låta barnet vara ifred och 
göra sina egna upptäckter och misslyckanden (Holm 1993:251). Genom att ge 
av sin tid kan modraren sålunda ge barnet omsorg och detta trots sin bristande 
kontroll över matens innehåll; en kontroll som det moderna samhället helt en-
kelt inte medger eftersom den moderna människan överlåtit en stor del av sin 
vardag till experter (jämför Giddens 1991). Kanske är det så att upplevelsen 
av kontroll helt enkelt ökar i takt med den egna insatsen och uppoffringen? 
Och vidare är det kanske så att tiden fungerar som en viktig moralisk markör i 
tidevarv när vi västerlänningar oroar oss för den alltmer förädlade maten och 
de alltmer tidspressade föräldrarna? 
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Ja, kycklingen, det är ju inget märkvärdigt. Men det tar ju ändå tid. (Ulrika 
2009-02-18)

Maten som ”lagas från grunden” likställs sålunda med omsorg genom att 
inkludera ett visst krav på kontroll över de tillverkade riskerna och/eller ett 
visst krav på nedlagd tid. Med sin involverade modrare manifesterar sålunda 
det som ”lagas från grunden” den ordning som enligt modrandet bör råda. 
Samtidigt var ju kontroll och tid just det kvinnorna hade ont om! Men, om 
man upplevde en bristande tid till maten i vardagarna fanns ju helgerna. Eva, 
som när vi träffades var ytterst välplanerad och effektiv i sin matlagning, sa 
att hon visserligen inte brukade spara in på tiden på vardagarna, men att det 
verkligen var på helgerna som hon lät tiden flöda, så länge det inte gick ut över 
andra aktiviteter med barnen. För återigen, det var alltid omsorgen om barnen 
som var i fokus:

Men helgerna då får det ju ta hur lång tid som helst. Jag ger det ju gärna 
tid. Men jag säger ju inte: ”Nä, vi kan inte åka till museet eller simma”  
eller vad vi ska göra ”för att maten tar så lång tid.” Nä, men det får ta tid.  
(Eva 2008-09-18) 

Bearbetningen
Uppoffringarna handlade också om att lägga in delar av sig själv i måltiden 
så att den var tjänlig som gåva för den mottagare man hade för ögonen. Pro-
blemet med färdigmaten är att den hotar hela måltiden omsorgssymbolik ge-
nom att inte ge utrymme för något arbete och några uppoffringar (Warde 
1999:518), men mina informanter hade dock lösningar på den problematiken. 
Jag tog tidigare upp hur Marie ”kryddade” Keldasoppan med allehanda till-
lägg. Genom bearbetningen kunde hon avkommodifiera och singularisera den 
massproducerade soppan för att istället göra det till sin och Melinas (se ex-
empelvis Kopytoff 1986). Antropologen Igor Kopytoff ser en klar längtan i 
dagens komplexa samhällen efter att avkommodifiera eller singularisera det 
masstillverkade genom att fylla det med personlig mening (1986:80). Men 
trots att åtgärden är ett sätt att komma undan det masstillverkade, påpekar 
Kopytoff att singulariseringen inte får ses som masstillverkningens motsats. 
Snarare ska förhållandet ses som ömsesidigt beroende , där det enas förstärk-
ning inte behöver innebära det andras försvagning, utan tvärtom; att de får 
kraft av varandra. Singulariseringen kan inte äga rum genom att vända kon-
sumtionssamhället ryggen, utan kräver snarare ett omfamnande av det kon-
sumtionssamhälle som gör en omvandling möjlig. Vidare ger konsumentens 
behov av att omvandla och personalisera det massproducerade ytterligare 
öppningar för kommodifiering (Campbell 2005). Resonemanget går hand i 
hand med mina iakttagelser av kvinnorna som gav sig in i marknaden för att 
se vad den hade att erbjuda, samtidigt som de genom sin tillagning kunde ge 
varorna en personlig och därmed moderlig tvist. För modrandet kräver en 
omvandling. Detta för att, som tidigare nämnts, närma sig ”naturen” och åter-
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erövra den produktionsprocess som tagits över av experter; men också för att 
genomsyra maten med kärlek genom den uppoffring omvandlingen kräver. 
Och då med barnet för ögonen, för i tillagningsarbetet singulariseras även 
mottagaren och det hemlagade blir en uppvisning av den hängivna kärlek 
modraren ska känna för sitt barn (jämför Miller 1998; Moisio et al. 2004:370). 

Enligt Ruddick och Holm handlar modrandet i grund och botten alltså 
om kärlek i form av uppoffringar för barnet och resonemanget passar, även 
ur denna aspekt, väl ihop med Millers tankar kring vardagsprovianteringen 
eller shoppingen (1998). Miller talar om vardagens shopping som ett slags of-
ferritual riktad till ett specifikt kärleksobjekt. Vanligen handlar ritualen om 
moderns kärlek till sitt barn. Men så har, enligt Miller, inte alltid varit fallet: 
Ursprungligen riktade sig offerritualen till gudarna och bestod då av alle-
handa gåvor som ofta var en del av vardagen. Men som ett resultat av den 
sekularisering som följde i upplysningens spår kom istället den romantiska 
kärleken mellan man och kvinna i fokus och där blev istället en moderne 
patriarken värd att dyrka och att offra sig för. Något som låg på såväl kvin-
nans som barnets lott, men som kvinnan hade det yttersta ansvaret för. Kvin-
nan skulle helt identifiera sig med sin plikt gentemot familjen och då främst 
gentemot patriarken. All shopping handlade om gåvor med honom i åtanke. 
Men i takt med feminismens intåg nedmonterades patriarkens tron och då 
sattes istället barnet upp piedestal; en piedestal på vilken det fortsätter att 
trona (1998:116-118). Utifrån Millers resonemang är det kanske alltså så att 
modrandet i takt med patriarkens nedmontering vunnit allt större inflytande 
på bekostnad av ”hustruandet” (jämför Holm 1993:165)? Jag låter frågan vila 
här men återkommer till den i kapitel 9. 

Anpassningen
För modraren handlar kärleksakten alltså bland annat om att inhandla och 
bearbeta maten. Men inte genom att ge barnet vad det än önskar, utan ge-
nom att ge barnet det modraren anser att barnet behöver (jämför McCracken 
1988a:87). Syftet med modrarens gåva är sålunda att forma barnet i en viss 
riktning så att det blir den lämpliga mottagare modraren har i åtanke (jämför 
Miller 1998:3). För i modrandets uppgift ligger ju även att uppfylla barnets 
längtan att ingå i ett socialt sammanhang och detta gör hon genom att anpassa 
barnet till det kollektiv hon tror blir bäst för barnet (Holm 1993:259). Kvin-
norna talade ofta om att det var deras uppgift att lära barnet att strukturera sitt 
ätande och att lära det olika smaker. Det handlade alltså inte om att anpassa 
maten till barnets smaker, utan om att anpassa barnet till det kollektiv modra-
ren, men barnets bästa för ögonen, ansåg vara lämpligt. I en kombination av 
mål som beskydd, utveckling och anpassning oroade sig vissa modrare för att 
barnet var för smalt, andra för att det åt för enahanda och några för att barnet 
skulle bli för runt. Men att få barnen att äta just den mat som serverades kun-
de vara vanskligt. Måltidens mer eller mindre påtvingande karaktär gjorde 
den på många sätt laddad och skapade många funderingar bland modrarna: 
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Eva: Trots att man också från förnuftet vet att ”Hon kommer att överleva idag 
också även om hon inte åt det där.” Men ändå så blir det en grej. Jag brukar 
tänka på min mamma: ”Å säg inte så där!” För hon säger alltid, först var det 
till mina och nu är det brorsans ungar, så säger hon alltid ”Vad duktig du var 
som åt maten!” och jag blir helt ... [Eva skrattade]: ”Nej man är inte duktig, det 
handlar om att överleva! Även om man är ett år eller två år eller tre år. Man ska 
inte få beröm för då har man genast gett spelutrymme för konflikt.” 

Susanna: Hurså? 

Eva: Jo, men man sätter redskap i handen på det här barnet: ’Aha, hon blir 
nöjd om jag äter. Hon tycker att jag är duktig om jag äter. Undrar vad hon gör 
om jag inte gör det’. Alltså, då har man skapat det här utrymmet att hålla på 
att laborera med att äta eller inte äta. Istället för att helt enkelt ’Varsågod nu är 
maten serverad’ och så äter alla. Och då är det helt avkopplat. Man vet ju det.  
Alla vet det ...  Men likt förbaskat så kommer de här konflikterna. Det är rätt 
fascinerande. (2008-09-18)

I enlighet med modrandets slutgiltiga mål, att skapa en självständig individ 
som förmår att välja själv (Holm 1993:259-64), ville Eva att hennes utvalda 
måltid skulle bli en fullständigt naturlig del av barnens liv; något som de 
valde självmant samtidigt som det var för deras bästa. Men det krävde tid och 
ihärdighet, för det var inte alltid så att barnen åt det som serverades. Exem-
pelvis påpekade Eva att hon gärna ville få särskilt ett av sina barn att äta mer 
varierad mat, men att det sällan gavs särskilt mycket utrymme för det. Om så 
gällde det att vara kreativ och inte falla för minsta motståndets lag: 

Fisk gjorde jag häromdagen, och då sa jag till Sara för det är hon som är så 
där ... Inte John. Då sa jag: ”Nu är det fisk” eller hon såg att jag tog fram det, 
sådana här hajmalfiléer ... Och så sa hon: ”Jaha, ska vi äta kyckling idag” [Eva 
skrattade]. Ja, hon är liksom jätteduktig. Inget gnäll så där, men jag hör ju 
liksom att: ”Fan också, då kommer jag vara hungrig när jag somnar” ungefär. 
Men så sa jag: ”Det är fisk som gäller och du kan få välja hur du ska äta den.” 
Då fick hon ett val. Och det var det som var så lustigt. För de har alltid, även 
hon, förut tyckt om stekt, alltså panerad fisk, men nu gillar hon inte det heller. 
Men det valde hon. Jag gav henne några alternativ och så valde hon panerad 
fisk och potatis och så där och dessutom tog hon flera gånger. Då tänkte jag: 
”Hur mycket psykologiskt är det egentligen ... om hon får göra valet eller bara 
bli serverad.” (Eva 2008-09-18)

Genom att låta barnet inom vissa ramar få välja själv kunde Eva sålunda kom-
ma närmare ”formandet” av en självständig individ. Samtidigt menar Holm 
att det alltid är svårt att dra gränsen mellan vad som är barnets och modrarens 
behov. Detta eftersom det som modraren ser som värdefullt att utveckla för 
barnet givetvis är beroende av hennes värderingar och det sammanhang i 
vilket hon verkar. Vidare imiterar barnet gärna; ett ömsesidigt iakttagande av 
varandra tillhör, enligt Holm, modrandets vardag (1993:255). På så sätt måste 
också modraren anpassa sitt ätande till ett ätande som hon anser vara bra för 
barnet. Och detta tog jag upp redan i kapitel 5 då jag pekade på att många av 
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kvinnorna inte skulle ätit middagar i samma utsträckning om de inte hade 
haft barnen. Men som förebilder var de dessutom tvungna att anpassa sitt 
eget ätande tillsammans med barnen. Detta var som tydligast för Marie som 
påpekade att hon efter barnledighetens kaos nu måste få ordning på sina egna 
matvanor. Jag kunde också se det hos Anna som inte längre kunde strunta i 
middagen och som var tvungen att dra ner på kryddorna när Tyra kom in i 
bilden eller Ulrika som inte bara kunde ta sin fil och macka till middag. Men 
jag kunde också se en annan typ av anpassning där man för barnens skull 
undvek sallader för att det inte skulle vara tillräckligt mycket mat för barnen 
eller fullkornspasta för att barnen inte gillade det; detta trots att man ansåg 
det vara bättre för en själv. 

Det som däremot sällan slog fel för barnets del var just de varor som 
var ”off limits”, såsom hamburgarna, pizzorna, chipsen, godiset och läsken. 
Som tidigare nämnts, kunde detta dock till viss del accepteras på helgerna, 
när ett annat modrande och en annan syn på vad barnen behövde kunde göra 
sig gällande. Då fick barnen sitt socker och fett och sin TV. Samtidigt valde 
Annikas barn, trots möjligheten, ändå bort läsken för att det var ”onyttig och 
bara slibbigt och sött” att dricka den. Annika tycktes nöjd över att utan förbud 
ha förmått barnen att välja något som var bra för dem. Maten och godiset kan 
annars riskera att bli ett vanskligt verktyg för såväl modrare och barn på det 
sätt som Eva beskrev ovan, där godiset blir en belöning till ”duktiga barn” och 
matvägran blir ett straff för ”dåligt modrande”. Jag såg aldrig att kvinnorna 
använde maten eller godsakerna som direkta belöningar, även om helgens 
njutningar efter vardagens slit ändå kunde uppfattas som indirekta sådana. 
Några mer komplicerade relationer till mat såg jag inte heller och jag undviker 
därför att ta upp diskussionen här även om sådant givetvis kan inkluderas i 
modrandet och måltidskonsumtionen. För visst förekommer även modrandet 
som förklaringsvariabel i teorier som utreder vad som orsakar sjukdomar som 
exempelvis anorexi eller bulemi. Spannet mellan teorierna är dock stort och 
involverar allt från hypothalamus till förvrängda samhällsideal (se exempel-
vis Desmond 2003:304-333).

Kärleken 
Millers kärleksfokus och uppoffringsresonemang ligger alltså tydligt i linje 
med analysen av empirin och mina tankar kring konsumtionens roll i modran-
dets materialiserande. Det ligger också i linje med den konsumtionsforskning 
som presenterades i kapitel 3 och som tog upp hur kvinnor fann tillfredstäl-
lelse genom sitt självuppoffrande visavi familjen (se exempelvis Charles och 
Kerr 1988; Devault 1991; Moisio et al. 2004; Thompson et al. 1990, Thonpson 
1996). DeVault pekar på att kvinnorna i hennes studie inte kunde se sin om-
sorg om familjen som ett ”arbete” i sig (1991) och enligt Miller beror detta 
just på ”kärlekens heliga natur” som människor har så svårt att sätta samman 
med arbete och utbyte (1998:108-109). Samtidigt uppmärksammar Miller att 
DeVaults kritik fokuserar på äktenskapets ojämlikheter och utnyttjande, men 
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att hon på intet sätt ifrågasätter och utmanar moderns kärlek till sitt barn. 
Den hängivenheten, menar Miller, tycks förbli kvinnlighetens själ och hjärta 
och verkar inte kunna ifrågasättas (1998:110). Det ser vi också i den svenska 
jämställdhetsdebatten och bland de största jämställdhetsivrarna, att kärleken 
till barnet är oomtvistlig: 

Det är patetiskt att en kvinna över huvud taget ska behöva bedyra ”jo, jag äls-
kar mina barn” varje gång hon vill prata om varför vi fortfarande 2010 sitter 
fast i gamla normer kring kvinnors ”fallenhet för att ta hand om barn” och 
mäns ”behov av att försörja sin familj”. (Wennstam 2011)

Inbakat i den uppmärksamma kärleken finns, enligt mitt sätt att se det, ett 
brett känslospann som kan gå från innerliga ömma kyssar, till ilskna utbrott 
antingen riktade mot modraren själv för att hon upplever sig göra fel eller mot 
barnet som inte förstår sitt eget bästa. Kärleken kan också inbegripa allt från 
förströdda klappar, mjuka tillsägelser och en allmän vardagsoro över alla de 
beslut som måste fattas för barnets räkning, till en stor ångest över att man 
kanske gör grundläggande fel i sitt modrande. Jag såg aldrig några extremer 
åt endera hållet. Såväl ömheten som ilskan var alltid återhållen, och det hade 
sannolikt med undersökningssituationen att göra. Men däremot tittade oron 
eller känslan av otillräcklighet in titt som tätt. Något som också marknaden 
är skicklig på att utnyttja eftersom det många gånger är just denna oro eller 
oförmåga som kommersialiseras (jämför Prothero 2006).

Maten, kärleken och uppoffringarna figurerar också flitigt i reklam och 
media. Ett exempel är de 16. 800 träffar jag får på google när jag slår på ”lagad 
med kärlek” (www.google.com, 2011-02-03). Har återfinns specificeringar på 
vad denna uppmärksamma kärlek innebär rent konkret i matlagningssam-
manhang. Den bland mina informanter så vanligt förekommande åsikten att 
de ideala måltidsförberedelserna skulle ta tid och inte inkludera färdigköpt 
industrimat var exempelvis något som kunde bekräftas i en intervju med 
”stjärnkocken” Tom Sjöstedt på sajten Familjeliv (2011), där han framförde 
sin på syn på ”mat lagad med lite kärlek”. Han gav ändå vissa öppningar till 
marknaden genom att avsluta med orden: ” Och jag är väldigt förtjust i bra 
snabbmat!” Men också tillverkarna av färdigmat gör sitt bästa för att övertyga 
om att även deras mat är lagad med samma goda modrandevärderingar: 

Själva Mammas, som varumärke, kom på 1980-talet och bilden ni minns 
på matmamman kom till för att personifiera varumärket. Idag syns hon inte 
längre på Scans förpackningar, men de goda värderingarna hon stod för har 
behållits: Mat lagad med kärlek, omtanke och kvalitet. (Scan 2008) 

Mammas köttbullar finns kvar hos Scan än idag och inhandlades ibland an-
nat av Ulrika, Eva och Annika. Ulrika lusläste dock inte innehållet utan sa 
pragmatiskt ”Det smakar bra och då är det nog bra.” Kommentaren samman-
fattade även de övrigas syn på köttbullarna som innebar att de var nöjda så 
länge barnen tyckte om dem. Samtidigt tycktes köttbullarna inte vara vanligt 
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förekommande och begreppet kärlek och omsorg var inget som kom upp i 
samband med Scans Mammas köttbullar i mina samtal med kvinnorna. På det 
hela taget får begrepp som ”mamma” och ”mat lagad med kärlek, omtanke 
och kvalitet” sin mening genom just modrandet. Det är med andra ord mod-
randepraktiken i sig som formar synen på modrande och på de aktiviteter som 
ingår i modrandet, däribland måltidskonsumtionen, och som därmed också 
formar det som uttrycks i det offentliga samtalet. Det är genom en förståelse 
för modrandepraktiken som vi också kan förstå begreppens innebörd. Men 
samtidigt är det känsligt att uteslutande associera modrande till just mammor 
i ett ”jämställt” land som vårt. Det är också något som Scan, enligt ovan, så 
sakteliga tycks vilja fjärma sig från, bland annat genom att ta bort bilden av 
”matmamman” på förpackningen . Då är det lättare för marknaden med namn 
som Jennys kåldolmar, Linas matkasse, Familjen Dafgårds lasagne eller Far-
fars köttbullar. Jenny och Lina blir personliga utan att nödvändigtvis pekas ut 
som mammor, familjen blir en stor famn som kan inkludera allt från mammor 
och pappor till far- och morföräldrar. Och farfar är ju toppen, mer jämställt än 
så kan det ju inte bli. Namnen visar, enligt mitt förmenande, att marknaden 
oroat lägger örat mot marken för att anpassa sina erbjudanden till det modran-
deideal som nu gäller men att dessa ideal fortfarande är långt ifrån entydiga. 
Å ena sidan präglas modrandet i hög grad fortfarande av ett Mamma Scan, å 
andra sidan går utvecklingen långsamt mot ett mer jämställt modrande, där 
kärlek och omtanke självklart kan associeras med andra än just mamman.

Middagsfrid – middagshjälp från en modrare 
Det var alltså åtskilligt som skulle bringas under kontroll, både med avseende 
på måltidens innehåll och situationen som sådan, under den korta period mel-
lan det att kvinnorna slutat sitt arbete eller sina studier och lyckats servera 
sina barn en färdig middag. En middag som via alla sina uppoffringar dess-
utom skulle präglas av kärlek. Enligt Davies (2006) lär marknaden mödrar 
att det är svårt att utfordra barn. Syftet tycks, enligt Davies, vara att under-
minera deras självförtroende, men samtidigt också att de inte ska känna sig 
skyldiga över att de använder färdigmat. Istället erbjuds mödrarna att perso-
nalisera maten genom att göra kreativa tillägg till den. Marknaden erbjuder 
också färdiglagad mat som andra mammor med samma oro tagit fram. Den 
samlade effekten blir, enligt Davies, att mödrarna istället för att utveckla sina 
färdigheter vad gäller att laga egen mat, lär sig att navigera på den komplexa 
marknaden med alla sina uppmaningar, varningar och varumärken. 

Samtidigt visade min analys av empirin att det färdiglagade inte riktigt 
höll måttet med avseende på modrandet, utan att någon form av mat ”lagad 
från grunden” ändå var modellen. Om än med vida ramar. Middagsfrid, som 
diskuterades tidigare, är ett exempel på hur någon från det egna modrande-
ledet tagit steget in på marknaden för att kommersialisera sina kunskaper 
om mat ”lagad från grunden”. Tjänsten erbjuder en upplevelse av kontroll, 
inte minst över själva inköpen, och erbjuder dessutom en upplevelse av mer 
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hanterliga uppoffringar. Man får helt enkelt lite hjälp på vägen av en annan 
modrare, en som vet vad det handlar om. På hemsidan är man också mån om 
att understryka att Middagsfrids förgrundsgestalt Kicki Theander är väl in-
satt i modrandepraktiken: 

Kicki har själv tre barn och vet att det är viktigt att maten är klar en viss 
tid. Visst kan det behövas kompromisser när det är stressigt, men genom 
Middagsfrid delar Kicki med sig av många knep, där kunderna får råvaror 
och recept levererade och kan koncentrera sig på att laga bra och god mat.  
(Middagsfrid 2011b) 

Kicki, frontfiguren med bara förnamnet, blir en nära förtrogen som förstår vad 
modrandet går ut på. Det visade inte minst Marie som gladeligen insöp Kickis 
varningar om allehanda tillsatser och som istället förlitade sig på hennes taco-
mixvariant. Nu var det visserligen bara Marie som använde Middagsfrid bland 
informanterna, men för henne hade tjänsten kommit in som en slags frälsare 
och erbjudit allt på ett bräde; riktig mat, nyttig mat, ekologisk mat, ny och spän-
nande mat och, inte minst, inköpt och levererad mat; allt enligt ett på förhand 
uppgjort schema. Det var bara att laga. Dessutom gav recepten ny inspiration 
och det var ju så gott, som Marie många gånger påpekade. I början när vi träffa-
des sa hon dessutom att allt var så välplanerat att hon säkerligen slängde mindre 
mat med Middagsfrid än om hon handlat allt själv. Så på så sätt var det ju även 
kostnadseffektivt och kunde ses som ett sätt att hushålla. Middagsfrid framstod 
på så sätt som ett sorts avlatsbrev för stressade mammor. Här överläts alltså 
aktivitetssekvensen i form av planering och inköp på Middagsfrid som till och 
med påminde sina prenumeranter om vad de behövde ha hemma i form av bas-
varor för att få det hela att gå ihop. Kanske en skvätt mjölk, lite ägg och mjöl 
kunde krävas av vissa rätter. Tjänstens relativa framgång13 uppvisar det stora 
behovet av den här typen av hjälp. Kanske handlar det inte bara om bristande 
tid, utan också om behovet av hjälp med en detaljerad planering och dessutom 
behovet av tips kring hur man ska äta nytt och rätt enligt de senaste rönen. 
Kanske klarar man helt enkelt inte av alla dessa valmöjligheter marknaden för-
ser en med utan man söker en expert. En expert som förstår att förbättra ens 
modrande enligt samma principer som en själv. Någon som hjälper till att hålla 
koll helt enkelt. Någon som lugnade Marie. Dessutom och inte minst avlastade 
Middagsfrid Marie med det tyngsta, nämligen själva inköpen. Hon slapp helt 
enkelt att hålla koll på allt. Det gjorde istället Middagsfrid. Det var tydligt att 
Middagsfrid kommit att styra både hennes vardagsrutiner och känslan kring 
sina vardagsrutiner. Under Middagsfridsveckorna kände hon sig så pass duktig 
att hon under de resterande veckorna kunde ta det lugnare. 

13 Vinnare av titeln ”Årets Entreprenör 2010″, Nya Affärer; Vinnare av titeln ”Årets tjänste-
utvecklare 2009”, Nutek; Vinnare av titeln ”Årets kvinnliga stjärnskott, region Sthlm 2009,” 
Ernst & Young; Vinnare av titeln ”Årets Rookie 2009” av branschorganet FriKöpenskap; 
Utnämnd till en av 2009 ”100 Inspiratörer” av tidningen Leva; Theander på 23:e plats på 
listan över Sveriges 100 viktigaste påverkare inom hållbart företagande (CSR i praktiken) 
(Middagsfrid 2011b).
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Det är skönt att slippa tänka, för det känns som att man tänker på så mycket 
annat hela tiden, så att det här är rätt. Sedan har man väl någon sorts konstant 
lite så där dåligt samvete över att man ska räcka till; och inte socker, och du 
vet, och näringsriktigt, och tallriksmodellerna. Så det här känns som ett rätt 
skönt alternativ liksom. Då vet man att det blir hälsosamt. (Marie 2008-09-15)

Men samtidigt blev det många gånger svårt för Marie att få ihop det hela. 
Kanske tog det ofta lite längre än de maximalt 30 minuter som var utlovade 
för var maträtt. Några månader senare framgick det att det kanske var lite 
svårare att få ihop det än vad hon tänkt:

Nä, jag vet inte varför jag inte får till det. Men jag tror att det är så här … Jag 
kan ju inte laga hela veckans mat på en gång, utan poängen är att man ska göra 
en maträtt varje dag i princip. Men det funkar inte, som nu liksom när vi kom-
mer hem nu vid halvsex, men alltså det måste nästan vara så att maten måste 
vara klar på 10 minuter, annars sitter vi och äter tills klockan är sju. Det har 
jag liksom ingen lust med rent så där … (Marie 2009-03-19)

Trots att Middagsfrid skulle göra att Marie ”slapp tänka”, hade tjänsten också 
kommit att bli en börda som fordrade ett visst tempo när man väl valt att ge 
sig in i den. Som bland annat inkluderade ett ofta tidskrävande ”hackande” 
av allehanda rotfrukter, det blev jag inte minst själv varse när jag hjälpte Ma-
rie med en middag. Annars skulle ju varorna ligga där och bli dåliga. För 
att undvika att maten blev dålig hände det sig att Marie då och då tog med 
den till jobbet och lagade tillsammans med kollegorna. Eller att hon gav bort 
den. Själv fick jag bland annat en burk kräftstjärtar som hotade att bli då-
liga. Sålunda var Middagsfrid inte bara en tjänst som bistod modrandet, utan 
också en tjänst som av och till kunde bli en belastning som måste hanteras i 
sig. Detta eftersom Middagsfrids sätt att modra uppenbarligen inte alltid var 
helt synkroniserat med hennes eget modrande. För om Middagsfrid inte var 
samordnat, krävdes det en omorganisering av det egna modrandet som blev 
ett arbete i sig. Marie upptäckte att hon helt enkelt inte hann tillaga allt som 
levererades och för att bättre hushålla med resurserna valde hon därför att 
använda tjänsten mer sällan. Samtidigt är tjänsten populär, expanderar stort 
och har fått mängder av uppföljare (Svenska Dagbladet 2010-01-22; Svenska 
Dagbladet 2010-12-03; Svenska Dagblandet 2010-12-07). Kanske för att Mid-
dagsfrid lyckas behålla väsentliga delar av modrandet som det färdiglagade 
helt missar. Man får hjälp med omsorgen utan att berövas den. Och inte minst 
får man hjälp att hantera en allt komplexare marknad av en som vet vad det 
handlar om. Men trots att tjänsten på många sätt hakar i modrandets principer 
gör dess pris att den ligger långt bortom räckhåll för många, inte minst de 
modrare som med nöd och näppe lyckas få ihop det.14

14 875 kronor för 4 måltider under fem dagar, det vill säga cirka 44 kronor per måltid (Mid-
dagsfrid 2011a).
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Modrandet som inlärd praktik 
I filmen Kramer vs. Kramer (1979) framstår måltiden som en metafor för 
föräldraskapet. Ted (Dustin Hoffman) som just har blivit lämnad av sin fru, 
måste lära sig att ta hand om sin son och vi får följa honom från att vara en 
fullständig katastrof till att över tid bli en allt bättre pappa. Symbolen för 
detta är hans hantering av frukosten. Med Hoffmans kommentar ”Let’s get 
this show on the road” i såväl filmens början som i dess slutsekvens ser vi 
hur ”the show”, det vill säga frukosten, går från kaos till fulländning. Men 
föräldraskapet handlar inte bara om tillagningen utan också om relationen till 
marknaden. Konsumtionsforskarna i the Voice Group (Davies et al. 2010a) ut-
forskar blivande och nyblivna mammors relation till marknaden och konstate-
rar att konsumtionen visserligen kan underlätta övergången till moderskapet, 
men understryker ändå hur marknaden många gånger kan försvåra och skapa 
osäkerhet och ambivalens. Som nybliven mamma befinner man sig ofta i en 
utsatt position, eftersom man inte sällan saknar erfarenhet och inte riktigt 
vet vad som förväntas av en. Ett felval kan ju få ödesdigra konsekvenser, 
antingen genom att utsätta barnet för direkt fara eller genom att inte framstå 
som en tillräckligt bra modrare, och därför kan det vara bäst att hålla sig till 
det som verkar rätt. Med erfarenhet lär man sig däremot vad som fungerar. 

Erfarenheten av modrandet skiftade vida bland mina informanter och 
trots sitt gemensamma fokus på omsorgen om barnet skiljde sig, som för-
hoppningsvis redan framkommit, informanterna sinsemellan åt med avse-
ende på hur denna omsorg tog sig uttryck i samband med middagarna. Och 
som jag kommer att diskutera här kunde skillnaderna i middagshanteringen 
till viss del sannolikt förklaras av deras skilda erfarenheter av modrandet. I 
föregående kapitel tog jag upp att Marie liknade sitt sätt att hantera måltiden 
med att köra bil; att den var något hon lärt sig och sedan inte längre tänkte så 
mycket på, utan bara gjorde mer eller mindre på rutin. Jag påpekade också att 
hon hade det rutiniserade gemensamt med de övriga, då ett mer eller mindre 
uttalat reflexivt sådant, och vidare att de nuvarande middagsrutinerna i hög 
grad hade med informanternas roll som mödrar att göra; att middagen var 
viktig främst i relationen till barnen. Trots att informanterna till stor del lärt 
sig om middagsrutinerna i samband med att de själva blev mammor framhöll 
jag också att deras matrutiner i hög grad ändå härstammade från barndomen, 
från de rutiner de lärt sedan barnsben, från sina egna föräldrar, och då inte 
minst från sina mammor. Men inte bara. Samtidigt var dessa rutiner inte nöd-
vändigtvis något de ville efterlikna, utan kunde också vara något de tog av-
stånd från (jämför även Bahr Bugge och Almås 2006). Vidare hade rutinerna 
också anpassats till en ständigt föränderlig omvärld med hjälp av allehanda 
expertrekommendationer och diskussioner med vänner och bekanta. 

De mest ”rutinerade” mammorna med avseende på hur länge de hade mod-
rat var Eva och Sandra. Båda hade de söner i 25-årsåldern och dessutom yngre 
barn i tonåren. Evas middagsrutiner, med sin tajta planering och sin storhandel, 
var visserligen relativt nya, men tycktes ändå bottna i en mångårig erfarenhet 
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av att det nog var bäst så här för att få ihop livet såväl tidsmässigt som eko-
nomiskt. Det fanns ingen tvekan i Evas görande, utan det framstod som väl 
genomtänkt och utprövat. Visserligen hade hon dilemmat med Saras något för 
enahanda ätande och hon ville också att barnen skulle få i sig fler grönsaker. 
Hon visste vad som fungerade och inte, som exempelvis att morötterna av nå-
gon anledning framstod som godare när de serverades som stavar än när de var 
rivna. Men hon kunde ibland tillåta sig att testa lite nytt och var då beredd på 
att det kunde misslyckas. Bland annat utprövades en rad olika grönsakssoppor 
efter det att Sara indikerat att det nog kunde vara gott. Med sopporna kunde Eva 
slå flera flugor i en smäll; såväl variationen som grönsakerna. ”Ja. Jag tänkte 
att jag ska prova, och det var ju inte särskilt komplicerat,” menade Eva efter-
som hon hade en mixerstav; något som resulterade i en rad olika varianter med 
varierande framgång, däribland morotsoppa, potatissoppa och broccolisoppa. 
Också Sandra uppvisade ett lugn i relation till middagarna. Inte minst genom 
det förtroende hon visade sin dotter som inte sällan fick ordna med middagen 
själv när Sandra var borta på jobb. Så länge Sandra hade förberett delar av mid-
dagen och också hade pengar på MedMera-kortet brukade det lösa sig. Vidare 
var Eva och Sandra  inte bara mest rutinerade som mammor, utan också som 
ensamstående mammor. Att det ensamstående modrandet krävde en helt annan 
planering än tvåsamheten visade inte minst Annika som nybliven ensamstå-
ende mamma och det är något vi kommer in på i kapitel 9. 

De som framstod som mest sökande var nog ändå Marie och Linda som, i 
kontrast till Eva och Sandra, också var de minst erfarna mammorna med sina 
barn i ett och ett halvt  respektive fyraårsåldern. Dessa bådas funderingar i 
samband med måltiden har framkommit relativt tydligt redan och sannolikt 
hade det också med en mindre rutin att göra. Men kanske hade det också med 
mina täta kontakter att göra. Marie och Lina var de mammor som jag spende-
rade mest tid tillsammans med och kanske gjorde det att de helt enkelt öpp-
nade upp i högre grad än de övriga och därför vågade visa sitt reflekterande i 
betydligt större utsträckning. Inte heller Camilla var särskilt erfaren med sin 
fyraåriga dotter, men hon präglades dock av en betydligt större säkerhet i sitt 
middagshanterande än både Marie och Linda. Kanske hade den med uppväx-
ten att göra, där Camillas mamma i hög grad hade modrat via maten och också 
lärt Camilla detta. Lindas modrande var, som middagen i Gallerian uppvisade, 
inte främst kopplad till maten utan snararetill leken och kanske hade detta 
också med hennes uppväxt att göra, där hennes egen mammas modrande inte 
heller hade fokuserat på maten. Linda hade, till skillnad från Camilla, helt en-
kelt ingen att hålla i handen när det gällde middagsrutinerna. Och Marie hade i 
sin tur valt att klippa bort sin mammas middagsråd för att istället lära av Mid-
dagsfrid; en expert som även hennes mamma hade inspirerats av.   

Men medan Marie funderade över såväl sitt eget som dotterns ätande, 
uttryckte Linda däremot en betydligt större säkerhet med avseende på det 
egna ätandet. Linda värnade om ett ekologiskt förhållningssätt, sa att hon 
hade gjort det under många år och tycktes också vara mycket konsekvent. Vad 
hon fick i sig i övrigt var helt enkelt inte något hon funderade särskilt mycket 
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över. Linda kunde helt enkelt sin ekologi och var säker där. Men, som redan 
framkommit, funderade hon desto mer över Leones ätande. Också Ingrid ut-
strålande en säkerhet vad gällde sitt eget ätande och valet av mat. Och också 
hon hade ett konsekvent miljötänkande. Men de gånger vi sågs uttryckte hon 
dock en viss oro vad gällde dotterns ätande. Många gånger kunde jag skönja 
en önskan att dottern nog helst borde äta mer. 

Trots att erfarenheten ökar över tid är det också viktigt att lyfta fram 
barnets olika faser och att var fas innebär nya utmaningar och anpassningar. 
Detta är också något konsumtionsforskarna i the Voice (Davies et al. 2010b) 
pekar på att marknaden utnyttjar. Barnet går från bröst eller nappflaska till 
vanlig mat, från att vara en kladdande bebis till ett lekande och okoncentrerat 
barn, från att vara öppen och nyfiken på modraren till att bli en inåtvänd ton-
åring, från en vardagsmiddagsätare till en söndagsmiddagsätare. Varje fas har 
sina våndor och glädjeämnen. Dessutom kan man som modrare också kastas 
in i helt nya situationer. Som när Karin fick beskedet om sin sons glutenal-
lergi. Då ställdes alla rutiner på ända i en hast och Karin fick tänka till. Det 
märktes att hon var bekymrad. För det glutenfria verkade inte vara någon höj-
dare matmässigt enligt hennes sätt att se det. Hon visade mig skafferiet som 
var fullproppat med allehanda glutenfria produkter, däribland pasta, mjöl, 
muffinsmix, lasagneplattor, hårt bröd, kakor, kex och ströbröd och suckade:  

Men det [glutenfria] är ju så tråkigt bara. […] De ser ju precis likadana ut 
egentligen, men det är en lite annan smak. […] Och allting är ju skitdyrt. 
(Karin 2009-01-20) 

En frys full med bullar var standard hemma hos Karin och Gustav, men nu 
måste mjölet bytas ut. Och att baka såg hon som en nödvändighet eftersom 
utbudet i affärerna var så dåligt. Men när jag träffade henne cirka en månad 
senare kunde hon lättad konstatera att glutenallergin varit falskt alarm. Nu 
kunde hon åter köra på som vanligt med maten.

På det hela taget gick det alltså att till viss del utläsa en större säkerhet 
och ett större lugn bland de allra mest rutinerade mammorna jämfört med de 
som inte hade varit mammor så länge. Men samtidigt upplevde jag ändå en 
ständig reflexivitet bland dem alla; en reflexivitet som kanske också framkal-
lades av mig och av själva studien. Där fanns både en nyfikenhet på mig och 
på de övriga i studien. Praktiken stod helt enkelt aldrig stilla och hur rutine-
rade vissa av dem än var tycktes de aldrig bli fullärda. Alltid fanns där något 
nytt som lurade i vassen.  

Kopplingen mellan middagen, modrandet  
och marknaden 
För att försäkra mig om att läsaren är med, ger jag här en summering av 
studiens abduktiva tolkningsprocess; den som beskrevs i metoden, där jag 
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gått mellan antaganden, empiri och teori för att uttyda kategorier och rela-
tioner som kunnat informera mig om informanternas praktiker och där jag 
steg för steg låtit olika teman växa fram. Efter att jag i kapitel 5 beskrev varje 
informants middagskonsumtion för sig mot bakgrund av deras livssituation 
och vardag i största allmänhet, gjorde jag i kapitel 6 en tematisering av in-
formanternas vardagsmiddagar utifrån tidigare senmodernitets-, familje- och 
måltidslitteratur samt relaterad konsumtionslitteratur som resulterade i: Mid-
dagen - som att lära sig köra bil, Middagen och behovet av ”koll på läget”, 
Middagen som gåva, Middagen som gränsvakt och, slutligen, Omsorgen om 
barnet. Dessa teman drog jag i det här kapitlet samman till tre nya teman som 
sedan utgjorde grunden för min analys av vardagsmåltiden som del av en 
modrandepraktik: Modrandet och kontrollen, Modrandet och uppoffringarna 
och, slutligen, Modrandet som inlärd praktik. 

Så här långt har analysen, i likhet med tidigare litteratur, understrukit 
den starka kopplingen mellan moderskap och mat. Genom sitt praktikper-
spektiv har analysen vidare visat hur denna koppling och temana från tidi-
gare litteratur i kapitel 6 kan kontextualiseras och förklaras mot bakgrund av 
en praktik som modrandet såsom den beskrivs av Ruddick (1995[1989]) och 
Holm (1993); att modrandets teleoaffektivitet gav mening till de spridda kon-
sumtionspraktiker och konsumtionsaktiviteter som utövades i samband med 
vardagsmiddagen. För att sammanfatta Ruddicks och Holms resonemang 
svarar modrandet på den historiska och sociokulturella verklighet som möter 
en person och ett hjälplöst barn i en viss miljö. De som utövar moderskapet, 
modrarna, agerar i respons till barnens behov, och har själva sedan barnsben 
löpande tillgodogjort sig praktiken som ett system och begreppsschema – ett 
ordförråd och en sambandslogik - med hjälp av vilket de ordnar och värderar 
sin praktik. Modrandets reflexivitet hjälper dem i sin tur att förfina och kon-
kretisera denna praktik som är interaktiv, pågående och ständigt föränderlig. 
Praktikens intellektuella aktiviteter är urskiljbara, men inte separerbara från 
känslorna, både de egna och barnets, som modraren är beroende av för att 
kunna tolka världen och barnets verklighet. I praktiken finns sålunda en enhet 
av reflektioner, bedömning och känslor. Och det är mot bakgrund av denna 
enhet som modrarna strävar efter att uppfylla modrapraktikens mål som be-
står i att se till att barnet beskyddas, att dess utveckling stöttas och att barnet 
formas till en acceptabel individ i ett socialt kollektiv som barnet vill tillhöra. 
Det är alltså känslorna och de eftersträvansvärda målen, konkretiserade via 
projekten, aktiviteterna och delmålen, som utgör modrandets teleoaffektiva 
struktur och som pekar på vad som bör göras; ett görande som också formas 
av de explicita regler som i vårt västerländska modrande bland annat sätts av 
välfärdsstat, marknadskrafter och expertis av olika slag; och av den förståelse 
som praktikutövaren tillgodogjort sig genom inlärning. 

Analysen har tydliggjort vardagsmiddagens centrala roll i modrandet 
genom att visa hur den bidrar till praktikutövarnas strävan att materialisera 
modrandets relativt vaga mål; att modrandets teleoaffektiva struktur bland 
annat kan spjälkas ned till ett antal olika måltidsaktiviteter präglade av kon-
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troll och uppoffringar i syfte att beskydda, stötta och anpassa; och allt detta 
med den uppmärksamma kärleken och omsorgen om barnet för ögonen. Det 
sker en konkretisering av modrandet via varorna man köper, bearbetar och 
slänger och via barnets kropp. Enligt Holm (1993:161) kan de produkter som 
ständigt förbrukas och återskapas upplevas som mer påtagliga än modrandets 
långsiktiga mål som blir tydliga först på sikt. De fysiska manifestationerna 
kan därför, menar jag, upplevas som viktiga hållpunkter för modraren som 
därmed kan känna att hon på något sätt är på rätt väg. Maten, som ju är ett 
krav för överlevnad, är grundläggande i modrandets arbete med beskydd. Jag 
har visat hur modrarna strävar efter kontroll över måltidens innehåll, däri-
bland via inköp och mathantering, i sin ambition att närma sig det naturliga 
och skydda barnet från främst ”tillverkade” risker som känns onödiga att ut-
sätta barnet för. Kontrollen över matinköp och mathantering handlar dessut-
om om att undvika slöseri av resurser för beskydd och om att, i den mån det är 
möjligt, skapa en buffert för barnets utveckling och anpassning. Måltiden har 
också visat sig vara en arena för kontroll över barnets utveckling och sociali-
sering i stort. Därtill har jag visat att aktiviteterna ska omges av uppoffringar; 
detta genom att i måltidskonsumtionen ge av sin tid och sitt arbete samt ge-
nom att förtränga sina egna önskningar till förmån för barnets. Informan-
ternas modrande speglade i hög grad den protestantiska etikens självkontroll 
och investeringssyn. Modrandet ska i slutänden producera en självständig 
och kompetent samhällsmedborgare och för att klara sin framtidsorientering 
krävs ett rationellt hushållande av resurser (jämför Holm 1993; Ruddick 1995 
[1989]; Trolle Linnet 2010). Företagen strävar i sin tur efter att ingå i modrar-
nas framtidsorienterade konsumtion genom att tala om hur just de kan bidra 
till att säkra framtiden (jämför Trolle Linnet 2010:51). På det hela taget kan, 
som tidigare nämnts, den teleoaffektiva strukturen sägas uttrycka olika livs-
villkor som talar om hur saker och ting förhåller sig för någon; detta genom 
olika göranden och uttalanden som i sin tur bara kan förstås genom praktiken. 
Här handlade det sålunda om praktikutövare som uttryckte en uppmärksam 
kärlek och omsorg om barnen genom sina måltidsaktiviteter. Men som ana-
lysen av empirin visat finns det, trots att vi talar om en och samma modran-
depraktik, också en rad olikheter som orkestreras inom den, vare sig det har 
med uppväxt, erfarenhet eller skilda intressen att göra. 

Barnet medvetandegörs om kopplingen mellan mat och modrande redan 
från födseln för att senare, eventuellt, låta det övergå till eget modrare. Men 
det egna modrandet berör främst kvinnan, medan mannens modrande sätts 
ur spel redan från start. Och kanske beror detta bland annat på modrandets 
starka koppling till just maten. Davies (2006) pekar på att kvinnan blir varse 
sitt ansvar redan före och under graviditeten då hon via allehanda experter får 
veta att maten hon äter inte bara är till för henne utan också hennes ofödda 
barn. Redan då får hon alltså veta att ansvaret för barnets nutrition är grund-
läggande för modrandet (2006:2-4). Och, som analysen i det här kapitlet vi-
sat fortsätter detta krav på vaksamhet över maten sedan under hela hennes 
modrandet. Vaksamheten präglas å ena sidan av oron för att utsätta barnet för 
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direkt fara, å andra sidan av oron för att inte uppoffra sig och älska tillräck-
ligt. För att hantera denna oro vänder sig modraren bland annat till välfärds-
staten och marknadens alla experter, eftersom forna tiders traditioner inte 
längre anses tillräckliga (jämför Giddens 1991). Davies pekar på att markna-
den utnyttjar denna oro genom att tillhandahålla mängder av olika varor; alla 
med inbördes skillnader som modraren känner att hon bör förstå och agera 
utifrån. Liksom Davies ser jag hur mångfalden ökar modrarnas börda och oro 
och tycks leda till att alltmer kraft måste läggas på inköpen. Och i likhet med 
Davies ser också jag att modraren i allt högre grad måste vara marknadskun-
nig för att känna att hon är en god modrare. Det räcker alltså inte att koppla 
modrandet till förmågan att hantera maten, utan också och än mer till förmå-
gan att hantera marknaden.  

Men samtidigt är modrarna inte i händerna på en glupsk marknad, utan 
snarare en del av den. Därmed är de också beroende av marknadens olika 
aktörer för utförandet av sin praktik, på samma sätt som övriga aktörer är be-
roende av modrarna för utförandet av sina praktiker; förhållandet är sålunda 
dialektiskt (jämför Holt 2002). Marknadens olika aktörer kan såväl hjälpa 
som stjälpa modrandets praktikutövare. Detta genom att följa praktiken nära, 
försöka anpassa sig till den och samtidigt också kontinuerligt försöka omfor-
ma den i enlighet med egna syften. Genom sina uppmaningar och produkter 
medverkar marknadens experter, i form av bland andra företag, forskare, psy-
kologer, reklammakare, journalister eller konsulter, till praktikens normering. 
Men samtidigt måste denna normering accepteras av praktikens bärare för 
bli en del av utförandet; det är bara genom de enskilda praktikbärarna som 
de explicita reglerna kan reproduceras eller förändras. Middagsfrid är ett ex-
empel som, enligt min analys, visade sig ligga nära modrandepraktiken och 
lösa dess sociokulturella dilemman som, i det stora hela, handlar om just det 
Davies lyfter fram, nämligen kravet på marknadskunnighet. Anna och Lin-
das miljöpraktik visade också upp ett dialektiskt förhållande till marknaden; 
genom sina envisa inköp av ekologiska produkter kände de båda att de bidrog 
till marknadens ökade miljömedvetenhet. Men deras miljösträvan handlade 
kanske inte främst om ett modrande, utan snarare om en politisk strävan att 
”rädda världen” och jag kommer att ta upp mer om hur andra praktiker som 
är verksamma i och runt måltidskonsumtionen förhåller sig till varandra och 
modrandet i nästa kapitel.

Sammanfattningsvis har jag så här långt redan avverkat delar av de frå-
geställningar jag föresatt mig att besvara i anslutning till avhandlingens syfte 
som handlar om att utveckla CCTs praktiperspektiv, nämligen: 1) vilka konsum-
tionsaktiviteter informanterna varit involverade i i samband med vardagsmålti-
den, 2) vilka ambitioner informanterna tycks ha haft med dessa konsumtionsak-
tiviteter, 3) vilka praktiker som mot bakgrund av dessa ambitioner tycks ha varit 
verksamma och 4) vad dessa praktiker därmed kan berätta om konsumtionssi-
tuationen. Vad som återstår att besvara är vilka praktiker som varit verksamma 
utöver modrandet, hur de olika praktikerna förhåller sig till varandra och vad 
detta ytterligare kan tillföra vår kunskap om konsumtionssituationen. 
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Av föregående kapitel framgick att kvinnornas vardagsmiddagskonsumtion 
i hög grad präglades av modrandepraktiken så som den beskrivits och ana-
lyserats av bland andra Ruddick (1995[1989]) och Holm (1993). Detta genom 
att kvinnorna eftersträvade att utföra konsumtionsaktiviteterna på ett sådant 
sätt att omsorgen om barnet alltid sattes i fokus. Men, som redan upprepats 
åtskilligt i det här arbetet, måste konsumtionen förstås i relation till hela den 
”härva” av engagemang måltidskonsumenten har. Modrandet konkurrerade 
även med andra praktiker. Vissa av dessa konkurrerande praktiker använde 
sig liksom modrandet av vardagsmiddagskonsumtionen som del i sitt genom-
förande; andra låg utanför måltidskonsumtionen, men riskerade att ställa sig i 
vägen för den. Det som alltså återstår att studera i detta kapitel är vilka ytter-
ligare praktiker som är verksamma i och runt måltidskonsumtionen, hur dessa 
praktiker förhåller sig till varandra och vad praktikerna och deras inbördes 
hierarkisering får för konsekvenser för konsumtionen. Men då modrandet var 
den praktik som klart dominerande middagskonsumtionen kommer jag dock 
inte att göra någon närstudie av de övriga praktikernas teleoaffektiva struk-
turer, utan studera dem mer översiktligt för att istället inrikta mig på hur 
praktikerna förhöll sig till varandra.

Resonemanget påbörjades redan i avsnittet Middagen som gränsvakt 
(kapitel 6), som tog upp hur kvinnornas måltidsaktiviteter balanserades mel-
lan arbetsliv, hemarbete, fritid och samhällsengagemang, men också barnens 
dito; aktiviteter som påverkade såväl familjeenheten som det egna jaget och 
det omgivande samhället. Jag konstaterade att måltiden fungerar som gräns-
vakt genom att vara den arena där den ”rätta balansen” mellan alla dessa akti-
viteter exponeras. Det som präglar balansen är betydelsen av att ha omsorgen 
om barnet i fokus. I avsnittet Gränskontrollen och fredagsmyset (kapitel 7) 
drog jag liknelsen längre och pekade på att middagen utgör ett slags tanke- 
och handlingsredskap som vaktar gränsen mellan det kontrollerbara och det 
okontrollerbara (jämför Stattin 1984:48). Inom gränsen för det kontrollerbara 
kan omsorgen upprätthållas, men utanför kan allt hända. Middagen fram-
stod sålunda som central för modrandet och i balanserandet mellan praktiker 
tycktes kvinnorna alltid måna om att sätta modrandet först. Jag kommer att 
utveckla resonemanget ytterligare i det här kapitlet och visa hur praktikerna 
på olika sätt konkurrerade och kombinerades med modrandet. Detta gör jag 
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genom att inleda med en middag som jag åt tillsammans med Marie och Me-
lina och deras vänner en kväll i december, eftersom jag tycker att den på ett 
tydligt sätt visar hur denna härva av praktiker kunde se ut. 

Middagskalas hos Marie och Melina
Det var liv och rörelse när jag kom till Marie vid 16-tiden. Maries mamma 
var i vardagsrummet med sin dotterdotter Melina och Marie själv var inne 
i köket med sin väninna och klient Helena. De hade haft möte hemma hos 
Marie om ett framtida projekt och Marie erbjöd henne att stanna till midda-
gen. Idag skulle det bli mycket folk. Det var inte bara jag, Helena och Maries 
mamma som gästade. Även Maries väninna Susanne skulle komma på besök 
med Lucas som var jämnårig med Maries dotter. Som tidigare nämnts bru-
kade Marie och Susanne, som också var ensamstående och bodde alldeles i 
närheten, träffas med barnen och äta middagar titt som tätt. Maten var redan 
förberedd när jag kom. Marie hade gjort två stora fiskgratänger med hjälp av 
rester från Middagsfrid; en stor sej som legat i frysen. Potatismoset hade hon 
tillrätt under arbetssamtalet med Helena, med mjölk, grädde och smör. Till 
detta Blå bands pulverbearnaise samt skivade tomater. Hon gjorde också en 
sallad med gurka och tomat och överlät på mig att göra senapsdressingen. De 
stora fiskformarna fick knappt plats i ugnen samtidigt, men efter lite trixande 
löste det sig. Sen gällde det att duka. Det var nätt och jämnt att vi fick plats 
runt bordet. Maries mamma sa att hon kunde gå, men Marie avböjde bestämt. 
”Nej, nej. Du kan sitta i tamburen,” sa hon och skrattade. Marie var rosig om 
kinderna, pysslade med maten och organiserade sittandet med hjälp av mig 
och Helena. Det blev mycket trångt och vi fick vända köksbordet åt ett nytt 
håll för att alla skulle få plats. Slutligen fungerade det. Alla satt vi, men också 
ganska mycket fast, på vår respektive plats.  Väl till bords hade Marie dock 
problem med att få Melina att äta. Dottern gnällde och ville inte ha fisken. 
Marie reste sig och värmde istället pastarester från lunchen. Inte heller det 
ville dottern ha. Bara smör som hon slickade av smörgåsen. Jag märkte hur 
Marie helt gick upp i Melinas ätande och inte riktigt deltog i samtalet som 
utvecklades runt bordet. Deltog gjorde inte heller Maries mamma som hade 
all uppmärksamhet riktad mot sitt barnbarn. Mormor åt snabbt och lämnade 
sedan bordet med Melina. Susannes son satt i sin tur och kladdade med både 
sin och Maries mat, varpå han också kladdade med en bit modellera som låg 
på bordet. Marie tog bestämt bort leran från Susannes son. Middagen blev 
kort. Snart hade även Susanne och hennes son försvunnit från bordet in till 
vardagsrummet. Jag, Marie och Helena satt kvar för oss själva och småprata-
de i den tystnad som plötsligen lade sig. Snart var alla på väg hem och Melina 
grät våldsamt när hon förstod att mormor skulle åka. ”Hon fick ju ingen mat,” 
sa Maries mamma till sin dotter. Marie himlade med ögonen och jag kunde 
skönja en viss irritation: ”Ska vi ringa till mormor och fråga hur vi ska lösa 
det här med matproblemet,” sa hon och riktade sig mot den gråtande Melina. 
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När alla sedan gått dröjde jag kvar något och frågade Marie om hon var nöjd 
med middagen. ”Ja, samtidigt som jag var tveeggad till den stora middagen, 
så kändes den bra,” sa hon. Men hon har samtidigt många tankar och det här 
med att dottern inte åt tycktes inte kunna lämna henne:

Marie: Finns det något så enerverande som när barn inte äter. Så tänker man, 
nä men barn i Sverige [behöver inte gå hungriga]. Men jag kan känna att jag 
blir bara … jag vet inte om hon blir döhungrig sen när hon ska sova. Vilket 
hon inte är när hon äter i lugn och ro. Hade hon ätit mellis och så, men det har 
varit så ostrukturerat hela dan idag, då hade hon ju ätit.

Susanna: Du vet att hon kommer att vilja äta sen?

Marie: Nej, ja, men jag kommer ge henne något sen.

Susanna: Vet hon det? 

Marie: Nä det vet hon inte. Jag får liksom skicka hem alla andra och sen lik-
som får hon äta i lugn och ro. 

Susanna: Hon blir stressad när det är så många? 

Marie: Ja, hon gillar inte när det är så mycket människor vid mattillfället […].

Susanna: Hur ofta har du sådana här stora samlingar? 

Marie: Nä, gud […]. 

Susanna: Så, men lite spontana med Susanne? 

Marie: Men det försöker jag nog bli bättre på också. Och det funkar ju de 
dagar … som i torsdags, torsdagen som gick, då hade vi hörts och liksom då 
skulle Jessica och Nils komma också ... Då kände jag någonstans att det lät 
rätt trevligt det där, men sen insåg jag när jag hämtade Melina på tisdagen 
efter jobbet att: ”Fan, det är ingen bra idé.  Då måste maten vara klar på två 
minuter.” Annars funkar inte det här runtikring och liksom så där. Då kände 
jag att det inte skulle funka för mig liksom. Så då ställde vi faktiskt in det. 
(Bearbetade fältanteckningar 2008-12-01)

För Maries del var det åtskilligt som ägde rum på en och samma gång denna 
kväll. Hon genomförde exempelvis en förvärvsarbetespraktik parallellt med 
en umgängespraktik i relationen till Helena. Marie hade varit Helenas kom-
munikationsrådgivare en gång i tiden och nu behöver Helena ytterligare hjälp. 
Umgängespraktiken låg redan inbakad i deras relation. Men trots att de redan 
kände varandra väl, fick jag ändå känslan av att Marie via middagsbjudningen 
ville få Helena att känna ett lugn och förtroende; något som hennes förvärvs-
arbetarpraktik tycktes sträva efter. Även om middagsbjudningen var spontan 
och lättsam var det ändå viktigt för Marie att, gentemot Helena, visa att hon 
med lugn och fast hand lyckades hålla ihop det hela. När jag kom hade Helena 
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redan tillbringat åtskilliga timmar hos Marie för att diskutera projektet och 
detta delvis samtidigt som Marie hade förberett middagen. Middagsförbere-
delserna tycktes helt klart vara en viktig del av helheten. Dessa två prakti-
ker hade också skett parallellt med modrandet visavi Melina. Visserligen var 
Maries mamma på plats som avlastning, men Marie tycktes även genomföra 
en besvärlig praktik i relationen till sin mamma; ett dottrande där hon un-
dervisades i hur hon skulle ta hand om Melina. Det var inte svårt att skönja 
Maries irritation när hon fick tillrättavisningar av sin mamma avseende Meli-
nas uteblivna middag. Samtidigt tog tillrättavisningarna hårt och Marie dolde 
inte heller sina känslor av misslyckande. Och så ville hon ju vara social och 
umgås, eller försökte i alla fall att ”bli bättre” på det. Umgänget med Susanne 
och Lucas var redan invant i middagssammanhang, samtidigt som de bidrog 
till den rörighet jag upplevde att Marie och Melina stressades av. Marie hade 
till viss del också vanan inne med mig, även om jag kände att hon i relation till 
mig kanske upplevde en viss rapporteringsplikt som såväl kunde stressa som 
fungera som andningshål; å ena sidan kunde det vara skönt att få prata ut med 
någon som var beredd att lyssna på alla ens vardagsbekymmer; å andra sidan 
kunde man känna kravet på sig att verka intressant så att man var värd att 
lyssnas på. Vad som dessutom pågick var ett slags metaumgängespraktik som 
utövas sig när man umgås i grupp och försöker hitta umgänges- och samtals-
former som passar samtliga. Slutligen såg hon också till att via Middagsfrid 
modra på rätt sätt med hjälp av rätt kombination av middagsprodukter, en 
kombination som också kom de övriga gästerna till godo. 

Marie, som praktikernas bärare, befann sig i skärningspunkten av allt 
detta; en förvärvsarbetespraktik, en rad parallella umgängespraktiker, ett 
dottrande och en modrandepraktik; praktiker som alla inkorporerade målti-
den i sitt genomförande. Men det blev för mycket. Bilden av den stora varma 
middagen i goda vänners lag gick inte riktigt ihop med Maries önskan att 
få i dottern mat. Dottern blev helt enkelt stressad och vägrade äta. När detta 
misslyckades tycktes också allt annat braka ihop för Marie. Jag fick känslan 
av att hon, när matandet av Melina misslyckats, upplevde middagen som klad-
dig och stökig i största allmänhet. Samtidigt skuldbelade hon sig själv för det 
hela och pekade på att det varit så ostrukturerat under hela dagen och om 
hon ändå hade sett till att dottern fått mellis så hade det hela nog fungerat. 
Enligt Marie hade hennes felaktiga prioriteringar alltså gjort att modrandet 
misslyckats. Inte minst fick jag upplevelsen av att dotterns vägran att äta för 
Marie framstod som en protest mot Maries sätt att modra och ge kärlek. Hen-
nes modrande togs helt enkelt inte emot. Det analysen av empirin visar är 
sålunda ett modrande som helst ska överordnas de övriga praktikerna och 
klaras av innan man kan ge sig hän åt de övriga. Måltiden var en aktivitet 
som Marie som modrare valt att alltid utföra, men utöver modrandet försökte 
hon klämma ytterligare praktiker som genomfördes parallellt. Detta samti-
digt som hon upplevde en kontrollförlust på samtliga fronter. Analysen över-
ensstämmer med en sociologisk studie i tiden som pekar på att människor 
i syfte att utnyttja sin tid så effektivt som möjligt idag utför allt fler sysslor 
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samtidigt, något som i många fall medför en känsla av kontrollförlust (Fueh-
rer 2010:247). Det var inte första gången Marie försökte sig på en kombina-
tion. I Middagen som gränsvakt tog jag upp hur hon och Susanne umgicks 
genom omhändertagandet av barnen. Umgänget blev på så sätt en del av de 
modrandeaktiviteter som redan var absolut nödvändiga. Och det behöver inte 
alltid gå snett när praktiker görs parallellt. Jag hade ätit middag tillsammans 
med Marie, Susanne och barnen förut, när allt flutit på. Kanske för att det då 
funnits betydligt färre störningsmoment och istället två modrare som var och 
en för sig kunnat fokusera på sin modrandepraktik och bry sig mindre om 
umgänget. Nej, för modrandets del var det bäst om middagarna fick ske utan 
konkurrens och i lugn och ro. Då spelade det inte ens någon roll om Melina 
åt eller inte: 

När vi är ensamma och har våra rutiner är jag lugn och hetsar inte upp mig 
över stumpan. Då gör det inget om hon inte äter, för jag vet ju att hon äter så 
bra ändå. Men om andra är med, om vi är på middag eller dylikt, då är jag 
på: ”Ska du inte ha en smörgås.”, Då är jag mer stressad. Min bror lade märke 
till det. Det är väl för att jag vill visa mig duktig. Ett behov jag inte har när vi 
är ensamma. Vi har ju bra struktur annars, men inte när andra människor är 
med. Det är bra när vi är ensamma. Då flyter det på i vår lilla värld. (Marie 
2009-03-19)

Konkurrensen om middagskonsumtionen
I exemplet ovan handlade det alltså om praktiker som, liksom modrandet, 
använde måltiden som en del i sitt genomförande, men som i en konkurrens 
helst skulle nedprioriteras till förmån för modrandet. Utöver förvärvsarbete 
och de ovan beskrivna umgängespraktikerna har jag också sett andra prakti-
ker som konkurrerade om måltidskonsumtionen; däribland bantningsprakti-
ker, politiska praktiker, matlagningspraktiker och avkopplingspraktiker. I det 
som följer ger jag några exempel på hur dessa praktiker på olika sätt kombi-
nerades och konkurrerade med modrandet och vad det fick för konsekvenser 
på måltidskonsumtionen. 

Ulrika, exempelvis, hade inte något emot att gå ner ett eller ett par kilo. 
För något år sedan gick hon med i Viktväktarna och lagade då mat enligt de-
ras rekommendationer. Viktväktarna15 är en lågfettspraktik med viktminsk-
ningen som mål. Via middagarna följde i viss mån också dottern Hanna prak-
tiken. Men enligt både Ulrika och Hanna blev det så erbarmligt trist att de 
släppte det efter ett halvår. Nu åt de mer enligt GI-modellen som  inkluderade 
sådant som både hon och Hanna gillade, däribland ost, grädde och choklad. 
Men Ulrika följde den inte strikt, utan hämtade snarare inspiration utifrån 
den. ”Jag har slutat att tänka att jag ska banta”, sa Ulrika. ”Men jag kan gärna 

15 Viktväktarna är ett företag som saluför lågfettsdieter via kokböcker, livsmedel och olika 
dietverktyg och som vid sidan av dieterna även organiserar möten mellan människor som 
följer dieten (Viktväktarna 2011).
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tänka på att jag ska äta mindre det och mer det”, fortsatte hon och pekade att 
de nu hade ”äkta grädde” i såsen samtidigt som de åt mindre pasta och potatis. 
Hon var däremot tveksam till lättprodukter: ”Kanske är det bättre för kroppen 
med äkta grädde. Det är som den här debatten, att lättprodukter inte är så bra 
över lag, att det är bättre att man äter smör och grädde.” Men de hade vant 
sig vid lättmjölk och fortsatte därför med den samt med en bredbar lättost till 
brödet istället för smör. För bröd åt de gärna. ”Det är det som är lite problem.
Man ska ju köra hela linjen, och det …,” sa Ulrika och skrattade (2008-09-24).

Den GI-inspirerade modellen, som också är närbesläktad med LCHF-
modellen, framstår som enklare att kombinera med ett modrande. Som tidi-
gare nämndes, månade många av kvinnorna om det ”naturliga” och det ”äkta” 
snarare än lättprodukter. Det ”äkta” tycks också vara något som många GI- 
och LCHF-förespråkare framgångsrikt mutat in. Medan lågfettsdieterna som 
regel förordar lättprodukter, menar GI:s och LCHFs talesmän att det inte är så 
farligt med lite fett (se exempelvis Expressen Söndag 2011-01-09). Fettmed-
vetenheten, som spred sig som en löpeld under 1980-talet och ledde till en 
utveckling av magrare livsmedelsalternativ (se exempelvis Dahlin och Linde-
skog 1999:8), tycks nu ha fått sig en törn; i samband med den senaste tidens 
omprövning av fett, initierad av bland andra GI-förespråkarna, ser branschor-
ganisationen Svensk Mjölk istället en strömning mot mer äkta smör, helmjölk 
och fet fil (Expressen.se 2008-05-22). Lättprodukterna har för många istället 
kommit att symbolisera livsmedelsindustrins tillsatscynism, där produkter-
nas äkta smak och konsistens istället ersätt av bland annat vatten, förtjock-
ningsmedel och olika typer av sötningsmedel (se exempelvis Konsumenter i 
samverkan 2008). Men samhällsdebatten är hätsk och experterna oense. Ex-
empelvis har Livsmedelsverket fortfarande lättprodukter i sina kostråd för 
såväl barn som vuxna (Livsmedelsverket 2011a). 

Anna hade inte mycket till övers för lättprodukter, men var också skep-
tiskt till GI. Som vegetarian använde hon rejält av såväl fett som kolhydrater 
och hade också god koll på näringsämnen och vitaminer. Det visade sig bland 
annat när hon bjöd mig på en ”budgetvego husmanskost” en tisdag i septem-
ber. Det var en middag beståendes av spagetti, tomatsås med linser och vit-
kålssallad med granatäpplen. Jag fick veta att linserna var där för proteinets 
skull, pastan för kolhydraternas skull och slutligen vitkålen och granatäpple-
na för vitaminernas och mineralerna skull. ”Jag tror att du är mer uppdaterad 
på det här än vad jag är,” utbrast då hennes dåvarande sambo, dietisten Mia 
(2008-09-09). Annas intresse för och kunskap om mat hade vuxit fram under 
hennes 27 år som vegetarian. Men ursprungligen, då när hon som 13-åring 
blev vegetarian, handlade det om en protest mot djurhållningen. Över tid blev 
hon dock allt mer medveten om vad hennes kropp behövde. Samtidigt kom-
binerade hon inte sin vegetariska mathållning med modrandet rakt av. Tyra 
följde visserligen en vegetarisk kost både på dagis och hemma, men Anna 
gjorde ändå vissa justeringar. Av citatet nedan framträdde en viss tvekan om 
det verkligen gick att leva helt på grönt för dotterns del; att det kanske var 
dumt att chansa: 
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Hon äter ju fisk och det händer att jag gör också, eller att jag tar något an-
nat. Jag är inte lika noga med proteinet för mig, jag anser att jag klarar med 
mindre, men att hon ska ha sin dagliga dos … […] Proteinet till vegetariskt, 
det finns inte så mycket att välja på. Det finns olika baljväxter och så finns det 
quornprodukter. Hon gillar inte quornbitar … Sojakorv kan hon få i sig en 
halv … Linser går rätt bra. Om jag kokar bruna linser och har i en tomatsås 
och gör färs av liksom, eller om jag gör en gul linssoppa, lite tjock nästan 
linsgryta. Det är rätt bra. (Anna 2008-03-30)

Liksom Linda hade Anna, trots sin tajta ekonomi, kylskåpet fullt av ekolo-
giska och miljöcertifierade varor och tycktes i hög grad använda sin matkon-
sumtion som ett påverkansinstrument i sin politiska praktik. Det handlade 
inte bara om miljö och djurhållning, utan också om arbetsförhållanden och 
Israel-Palestina konflikten. Och det var inte alltid lätt att kombinera dem alla. 
Då och då fick miljön stryka på foten, som när Anna i ett e-postmeddelande 
skrev att hon hellre köpte besprutad paprika från Spanien än ekologisk från 
Israel (2009-03-08). Hälsan fick dock ett större utrymmer när hon fick Tyra, 
något som återigen visar modrandets inverkan på mathållningen:

Men sedan så kom det liksom nya intressen när jag fick Tyra. Då ville jag ha 
bra mat liksom. När man håller på med smakportioner och så till bebisar så 
skulle det inte vara något gift i den. (Anna 2008-03-30)

Den miljömedvetna konsumtionen gick många gånger hand i hand med 
modrandet eftersom den skulle vara fri från bekämpningsmedel och därige-
nom mer hälsosam.16 Men samtidigt var det inte alltid lätt att välja och ibland 
gick klimat och ekonomi före hälsan: 

Det är en ständig avvägningsfråga, priset och kvaliteten tycker jag måste man 
jämföra. Igår stod jag inför valet vilken sorts lök ”Ska jag ta kravlök från Ita-
lien” och så frågade jag personalen där ”Var kommer den här konventionella 
löken ifrån?” För jag tänkte om den kommer närmare ifrån, om den är svensk 
rentav så prioriterar jag kanske närodlat framför importerat … inte bara häl-
soaspekten utan även klimataspekten. Ja, så gick hon och tog reda på, tittade 
på säcken ute i lagret, den kom Århus, Danmark liksom … Okej, då blev det 
den konventionella löken. Och den var ju väldigt mycket billigare. Så sådana 
val står man inför i affären. (Anna 2008-03-30)

Ja, även om det ekologiska kändes fräschare gick det, enligt Anna, att vid 
behov åtgärda det ”konventionellt” odlade, bland annat genom att skölja det. 
Och på så sätt kunde hon kombinera sin politiska praktik med ett modrande 
som prioriterade hälsa och ekonomi. Och i förlängningen handlade sannolikt 
även Annas politiska praktik om ett modrande genom att hon via detta ville 
skapa ett bättre samhälle för framtida generationer att leva i. Förutom Linda, 

16 I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 
Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren 
får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden (Livsmedelsverket 2011b).
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vars ambition med sina ekologiska inköp var att rädda världen och därmed 
också det politiska, handlade det för de övriga kvinnorna främst om den egna 
och barnens hälsa och i förlängningen därmed också om modrandet. Det ofta 
förekommande svaret på varför kvinnorna köpte ekologiskt var i första hand 
hälsan, men också smaken. Så här sa Ulrika när jag och hennes dotter Hanna 
satt och pratade: 

Ulrika: Jag får för mig att det liksom är nyttigare, att det inte är så mycket be-
sprutat. Och sedan så lite grann också att man tänker på vad det gör för naturen. 
Men framförallt tror jag att … det känns nyttigare. Bara jag har lagt ned en 
ekologisk kåldolme i korgen så: ”Åhh vad nyttigt det är. Åhh vad gott det ska 
bli.” Lite så.

Susanna: Men mycket är det liksom egentligen för den egna hälsan?

Ulrika: Ja.

Hanna: Usch fy! Jag tycker att det ekologiska är bra för naturen. Det är därför 
jag vill handla det. (2008-09-24)

Ulrikas modrande och hälsofokus framgick än tydligare av hennes icke-
modrande dotter Hannas miljöinvändning. Men trots att vissa av kvinnorna 
ibland köpte ekologiskt var det ingen av dem som köpte i samma utsträckning 
och med samma konsekvens som Anna och Linda. Detta eftersom de ansåg 
det vara för dyrt. Men Anna klarade det ändå. Inte för att hon nödvändigtvis 
hade en bättre ekonomi, utan snarare för att hennes miljömedvetna lågbud-
getrutiner kommit att bli en naturlig del av hela hennes varande. Hon behövde 
inte längre tänka så mycket på dem. De bara gjordes och hade varit en natur-
lig del av hennes liv sedan tonåren. På så sätt blev hennes politiska praktik en 
naturlig del av matlagningen och något som utan några större besvär kunde 
genomföras parallellt med modrandet. 

Vissa av informanterna tycktes också ha ett stort intresse för matlag-
ningspraktiken som sådan och ägnade gärna helgerna åt att experimentera 
med olika maträtter. Då fanns det mer tid för såväl succé som misslyckande 
och Eva, exempelvis, berättade att hon ofta kunde låta hela helgen gå åt. Här 
tycktes fokus snarare ligga på själva tillagningen, än på omsorgen om barnen 
och på att snabbt få till något som skulle passa alla. På helgerna kunde det 
istället få ta tid och bli lite fel. I slutändan hade man alltid tid att laga till nå-
got extra om det man experimenterat fram inte passade. Matlagningsintresset 
fanns även hos Camilla som hade fått grundlig skolning av sin mamma. Ca-
milla gav sig gärna på relativt krävande maträtter, samtidigt som sjukdomen 
dock hade begränsat orken betydligt. Men en dag när jag kommer hem till 
henne stod det dock en vackert brunbränd lasagne i köket: 

/M/en jag kan säga att jag är helt färdig nu. Jag är helt slut. Helt färdig. Jag grät 
nära idag. […] Jo, men det är sant. Det är så att jag skulle gå och lägga mig 
egentligen. Det är hemskt … (Camilla 2009-03-03)
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Matlagningen var med andra ord inget som gjordes i en handvändning, utan 
något som kunde kräva åtskilligt i form av såväl inköp som planering, tillag-
ning och, inte minst, lust. För Annikas del var måltiden både ett intresse i sig 
och en avkoppling: 

Annika: [Mamma] gjorde det mest som en plikt. Men jag tycker det är roligt. 
När jag kommer hem och barnen är hemma så sätter jag på radion och så stäl-
ler jag mig här och pysslar ... Det tycker jag är ganska mysigt. 

Susanna: Det är aldrig stressigt? 

Annika: Jo, det kan vara mer eller mindre stressigt, men ofta känner jag att 
nu är arbetsdagen slut, nu ska jag varva ner, nu ska jag laga mat och ... [...] Jag 
tycker att det kan vara ganska rogivande. Som att spackla en vägg eller måla 
eller så. Och så pysslar man, behöver inte tänka … (2008-10-01)

Matlagningen tycktes med andra ord fungera som en slags brygga mellan 
arbete och fritid; som en avkopplingspraktik som efter en lång dag på ett krä-
vande jobb fick henne att ställa om. Som ett sätt att må bra. Men som också 
hade krävt åtskilliga förberedelser med hjälp av schemaläggning och storhan-
del. Annika visste alltid precis vad hon skulle göra och att allt hon behövde 
också fanns hemma. Detsamma gällde Eva som, väl förberedd, också hon 
satte på radion och varvade ner via matlagningen. Jag fick samma känsla när 
jag såg Anna i köket. När hon lagade maten fanns där ett fokus och ett lugn, 
men också en slags svårttillgänglighet. Som att hon uppslukats av en annan 
värld som egentligen inte var ämnad för småprat, men som fungerade som en 
slags övergångsfas från en värld in i en annan. Kombinationen modrande och 
avkoppling tycktes här optimal och var praktiker som kunde existera paral-
lellt utan att störa varandra. 

Det gällde matlagningen. Men, som tidigare nämnts, sågs inte alltid själ-
va måltiden som en avkoppling i sig, utan snarare som ett tillfälle då modran-
det måste prioriteras. Måltiden var en plats för umgänge och samtal, något 
som i sig kunde vara nog så krävande, och samtidigt också för korrigeringar 
av bordsskick samt för redogörelser och på så sätt också för bedömningar av 
dagen med mera. Om måltiden skedde framför TV:n kopplades dock allt detta 
bort. Då ändrade den karaktär och blev till något helt annat. För Marie något 
som var fel: 

Jag tänkte på det här med att jag sa att jag ofta svullade förr, åt skitmat, men 
kom på att jag inte gjorde det. Det var nog bara att jag satt här [framför TV:n] 
och tryckte i mig maten istället för att sitta och äta i köket, även om det var 
samma mat. Mackor eller vad det kunde vara. Men inte sämre mat. Men det är 
nog matmiljön jag tänker på. (Marie 2009-01-22)

Marie ”tryckte i sig” maten och ”svullade” alltså när hon satt framför TV:n, 
men åt när hon satt i köket. Samtidigt handlade det om samma mat. För Marie 
drog sålunda TV-tittandet ner statusen på måltiden och gjorde den mindre 
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värd. Kanske för att hon kopplade ihop TV-tittandet med sitt tidigare liv, då 
hon inte modrade och hade betydligt sämre matvanor. Kanske också för att 
TV:n riskerade att störa såväl modrandet som gemenskapen genom att leda 
familjemedlemmarna in i andra världar, istället för att låta dem sluta sig inom 
sin egen gemenskap och utforska mer av den. De båda praktikerna gick helt 
enkelt inte ihop och kanske var det just därför som de flesta av kvinnorna 
helst inte ville kombinera vardagsmiddagen med TV-tittandet. Förutom på 
helgerna. Då kunde, som tidigare nämnts, vissa av kvinnorna ”unna sig” en 
middag framför TV:n med barnen. Då fick gemenskapen ändra karaktär. Då 
tycktes det som alla fick möjlighet att vila lite granna. Då var okej att släppa 
efter och inte behöva korrigera bordsskick eller redogöra för dagen. Då var 
det okej att köpa något färdiglagat och skippa det nyttiga. På så sätt likställdes 
helgernas TV-middagar som avkoppling medan vardagarnas TV-fria midda-
gar mer fick karaktären av dess motsats; någonting duktigt och pliktskyldigt. 
Samtidigt fungerade den gemensamma avkopplingen framför TV:n på hel-
gerna också som en form av modrande; som en modrandevariant där man 
myste tillsammans och gjorde allt det man inte brukade göra i vanliga fall. 
Men det skulle inte överdrivas. Kvinnornas vardagsmodrande tycktes på så 
sätt ligga närmare den protestantiska arbetsetiken än njutningen; den som för 
säkerhetsskull bara skulle tas i små doser i form av fredagsmys och lördags-
godis. Det bekräftades också av Eva när jag frågade henne varför de bara åt 
middag framför TV:n på helgerna: ”Ja, Luther. Man får njuta på helger men 
inte på vardagar” (Eva 2008-09-18). Analysen ligger sålunda i linje med Mil-
lers (1998) resonemang om att vardagens hushållande och ordning styrks med 
hjälp av tillfälliga ”utsvävningar”. För utan utsvävningar skulle vardagens 
ordning inte märkas. 

Åtminstone framställdes TV-tittandet så i samtalen med mig. Men trots 
etnografins strävan att förstå vardagens rutiner och motiven bakom dem med 
hjälp av en relativt nära och utdragen samvaro med informanterna (Ham-
mersley 1992 i Tedlock 2000) är det nästintill omöjligt för etnografen att ändå 
inte störa vissa av vardagens rutiner med sin blotta närvaro. Under mina ob-
servationer av vardagsmiddagen störde våra samtal i regel alltid eventuella 
TV-tittarvanor och jag lyckades egentligen aldrig hamna framför TV:n på ett 
naturligt sätt. Närmast det vardagliga TV-tittande kom jag kanske hemma hos 
Linda som med sin öppna planlösning lät Leone ha TV:n på samtidigt som 
hon förberedde maten och samtalade med mig. Linda lät också TV:n vara på 
och kommenteras under måltidens gång. Utan att lägga in någon värdering 
konstaterade hon bara att hon och Leone kommit att se alltmer på TV under 
det senaste halvåret. För Tyras del var det alltid middagar i kombination med 
VHS:er medan Anna själv kopplade av med en tidning. För de flesta andra 
var kombinationen TV och mat kontroversiell, men det var däremot okej för 
barnen att titta på TV i samband med att måltiden skulle förberedas. TV:n fick 
sålunda fungera som hjälp för att få vardagen att gå ihop, men aldrig ta över 
modrandet.  Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kvinnorna visade upp 
en rad praktiker som alla använde måltidskonsumtionen i sitt genomförande; 
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alla med sitt specifika syfte och mål. Men att de praktiker som fungerade bäst 
var de vars övergripande syften kunde existera parallellt med eller underord-
nas modrandet som ändå alltid var det som av kvinnorna sattes främst. 

Konkurrensen utanför middagskonsumtionen
Den konkurrens modrandet utsattes för fanns inte bara i middagskonsum-
tionen utan även utanför den. Detta bland annat i form av förvärvsarbete, 
fritidsaktiviteter och olika typer av samhällsengagemang; aktiviteter som 
påverkade såväl familjeenheten som det egna jaget och det omgivande sam-
hället. I det som följer ger jag exempel på hur dessa praktiker förhöll sig till 
modrandet och till varandra och vad deras inbördes hierarkisering kunde få 
för konsekvenser för måltidskonsumtionen. 

Som tidigare nämnts framstod förvärvsarbetet som en självklarhet för 
kvinnorna; det var det som var normalt och det man utgick från när livet orga-
niserades. Det fungerade vidare inte bara som försörjningsmedel, utan också 
som stimulans och som något som skulle skapa mening. Resultaten ligger i 
linje med en studie av sociologen Ulla Björnberg som visar att förvärvsarbe-
tet tycks än viktigare för ensamstående mödrar, som motiveras av förvärvsar-
betets förmåga att ge självaktning och ekonomiskt oberoende (1997:260). För 
dem som inte hade arbete fungerade arbetslösheten istället som en smärtsam 
påminnelse om att man inte var del av det normala. Som tidigare nämnts kun-
de dock middagen och modrandet ändå få kvinnorna att känna att de tillhörde 
och därmed skapa en slags trygghet. Men samtidigt som arbetet framstod som 
en självklarhet, visade dock mina informanter att det fanns en viss gräns; att 
förvärvsarbetet aldrig fick ta över helt och gå ut över barnet. Och här var mid-
dagens organisering en avgörande mätare och gränsvakt. Enligt Björnbergs 
studie tenderade ensammödrarna att betona arbetet på bekostnad av sin egen 
hälsa (1997:260) Men, märk väl, inte på bekostnad av barnen. 

För Annika hade designutbildningen varit startskottet på ett nytt liv. Den 
hade fått henne att se sitt forna liv i ett nytt ljus och fungerat som en kataly-
sator vad gällde uppbrottet. Intresset för produktdesign och inredning hade 
hon haft länge. Men att hon nu faktiskt arbetade som produktdesigner, hade 
renoverat sin nya lägenhet helt efter eget huvud och dessutom startat egen 
firma vid sidan av, fungerade alla som viktiga markörer i hennes nya liv och 
var avgörande för hennes självständighetsprocess. Förvärvsarbetet var med 
andra ord en tätt sammantvinnad del av hennes nya jag och fick på så sätt stort 
utrymme. Genom barnens växelvisa boende kunde hon dock organisera livet 
så att hon slutade jobbet klockan fem för att åka hem och laga middag när hon 
hade barnen och att hon kunde sitta kvar betydligt längre när hon inte hade 
dem. Annika gav intrycket att modrandet och förvärvsarbetet fungerade bra 
parallellt. Och när det blev för mycket var det varken arbetet eller barnen som 
blev lidande utan vännerna eller hon själv och hennes fritid som fick stryka 
på foten: 
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Jag själv och mina vänner har fått stå tillbaka lite grann. För jag själv, då 
menar jag egen tid där jag kan utveckla mig själv och göra saker som jag mår 
bra av. Typ måla. Ja, och typ sådant. [Hon pekade på en tavla bakom mig]. 
(Annika 2009-02-24)

Att förvärvsarbetet fungerade väl parallellt med modrandet gällde också för 
de övriga som arbetade, även för dem som hade barnen på heltid. För Maries 
del tycktes modrandet till viss del flyta ihop med förvärvsarbetet eftersom hon 
delvis arbetade hemma. Telefonsamtal, e-postmeddelanden och annat kunde 
skötas samtidigt med modrandet; ett modrande som i sin tur också måste han-
teras när Melina var på dagis i form av middagsförberedelser, tvätt och annat 
som hade med Melinas dagliga liv att göra. Evas och Annas studier kunde 
i hög grad likställas med Maries hemarbete. När det inte var föreläsningar 
eller lektioner sköttes studierna i hemmet och flöt som regel ihop med andra 
praktiker som många gånger kunde genomföras parallellt. Var gränserna gick 
för än det ena än det andra kunde vara svårt att urskilja. Inte minst tänkte jag 
på det när Marie många gånger fick jobbsamtal under matlagningen. Trots 
detta tycktes Marie gilla när arbete och hemliv flöt samman och när hon slapp 
vara bunden till ett arbete på heltid. Men för Camillas del fick den konstanta 
tröttheten henne att inse modrandet och förvärvsarbetet inte skulle fungera 
parallellt och hon hade fullt sjå med att övertyga läkare och myndigheter om 
att omsorgen om dottern skulle bli lidande om hon tvingades ut, att hon då 
skulle klappa ihop.

Sandra utgjorde ett intressant undantag i det att hon lät familjen anpassa 
sig till hennes behov av oregelbundet liv snarare än tvärtom. Sandra arbetade 
hårt dels som akutsjuksköterska dels på timme med hälsoundersökningar och 
skötte dessutom en stor del av hemsysslorna. Hon underströk att hon inte var 
tvungen att leva detta oregelbundna liv för att klara försörjningen, utan att 
hon snarare valt det för att hon kände att det var så hon måste leva. De oregel-
bundna arbetstiderna hade hon haft sedan 80-talet och nu låg de väl mer eller 
mindre i blodet. Hon gjorde ett försök att arbeta som distriktssjuksköterska 
mellan klockan 8 och 17 under nästan ett år. Men det var ett liv som inte pas-
sade henne alls trots att hon, istället för tidiga morgnar och sena hemkomster 
mitt i natten, kunde vara hemma senast klockan 18 varje dag. Livet blev helt 
enkelt för inrutat och förutsägbart och hon saknade friheten att då och då 
kunna planera en vardag hur som helst.  

Själva jobbet var ju jättehärligt. Men tiderna … Jag klarade inte av dem; åtta 
till fem. Ändå så hade jag flextid. […] Det är jättesvårt, jag har väl vant mig av 
med det på något sätt. (Sandra 2008-02-27)

Istället föredrog hon att arbeta eftermiddagar och kvällar, men att sova hem-
ma och äta frukost med dottern som fortfarande bodde hemma. Det var helt 
enkelt då hon prioriterade sitt modrande. Och genom olika resor tillsammans 
med dottern. De gemensamma vardagsmiddagarna hade däremot inte samma 
prioritet och dessutom hade Sandras dotter ofta kvällarna redan uppbokade 

Praktikhärvan



201

med allehanda fritidsaktiviteter. Det är intressant att det finns något syndigt 
i detta att låta familjen anpassa sig till modrarens behov av oregelbundet liv 
snarare än tvärtom. Modrandet tycks helt enkelt, som tidigare nämnts, krä-
va uppoffringar för att räknas som riktigt utfört (jämför exempelvis Miller 
1998). Samtidigt låg uppoffringarna inbakade i Sandras arbete i det att hon ar-
betade mer än heltid, sannolikt för att klara försörjningen. Det var bara det att 
hon bestämde när det skulle ske och att det fick gå ut över den i mångas ögon 
heliga gemensamma middagen. Men Sandra avvek dock aldrig utan middags-
förberedelser och såg alltid till att där fanns pengar på MedMera-kortet.  

Gemensamt för dem alla var utan tvekan vikten av att ha arbete. Och 
detta synsätt ligger ju också väl inbakat i den svenska kulturen. Såsom expli-
cit regel såväl reflekterar som bidrar politiken till att utforma modrandeprak-
tiken och dess prioriteringar och i Sverige finns det, som tidigare nämnts, en 
politisk enighet kring att modrandet ska kombineras med arbete. Det gäller 
inte bara modrare i kärnfamiljen. I Sverige betraktas den ensamstående mam-
man som en medborgare med samma förpliktelser som alla andra, nämligen 
att försörja sig själv och sina barn. Förvärvsarbetet är med andra ord inte bara 
möjligt, utan helst nödvändigt att kombinera med modrandet. Men i en kon-
kurrens verkar alltid modrandet gå ut segrande. Det visar inte minst statisti-
ken på den stora andelen deltidsarbetande mödrar (exempelvis Boye 2008). 
Detta kan också bekräftas av Elvin-Nowak och Thomssons studie av svenska 
mödrar som pekar på att moderskapet alltid vinner över förvärvsarbetet; men 
att det då ska handla om ett modrande som också kräver en viss orientering 
mot världen utanför barnet (2001:146).

Orienteringen mot världen utanför barnet handlade dock mest om för-
värvsarbetet. Kvinnorna hade det betydligt knappare med fritidsaktiviteter 
och definitivt inga som störde middagskonsumtionen. Kanske var Ulrika här 
det enda undantaget. Hon målade akvarell en gång i veckan och det var något 
hon kände att hon inte kunde vara utan. Men då passade Ulrika samtidigt på 
att engagera Hanna i simning. Deras respektive aktiviteter förhindrade vis-
serligen inte vardagsmiddagen helt, men komprimerade den betydligt. För att 
träffa folk hjälpte Ulrika dessutom till på områdets Friskis och Svettis vissa 
fredagskvällar, något som gjorde att middagen med dottern blev senare än 
vanligt. Den här typen av undantag var intressant nog dock ovanliga. För 
Karins del var vävstolen, som dominerade hela hennes sovrum, ett stort in-
tresse. Hon visade mig åtskilliga alster i form av gardiner, kökshanddukar 
och dukar. Hon deltog även i en handarbetsgrupp en gång i veckan och sim-
made eller hade vattengympa ett antal gånger i veckan. Men aldrig så att det 
gick utöver de gemensamma middagarna med sonen. Istället passade hon på 
under dagen när hon var ledig eller när han hade sina fritidsaktiviteter. Gus-
tav spelade fotboll och det tyckte Karin var viktigt eftersom hon månade om 
att han inte skulle sitta framför datorn hela dagarna. Det var alltså en del av 
hennes modrande som prioriterade sonens fotboll framför den gemensamma 
middagen. Åtminstone en eller två gånger i veckan. Liksom skolarbetet, som 
prioriterades framför hjälp i hemmet, var också barnens fritidsaktiviteter nå-
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got som alla vara måna om att understödja och som då och då fick gå ut över 
middagarna. Nu grävde jag inte särskilt djup i barnens fritidsaktiviteter, men 
ser dem ändå som en naturlig del av ett modrande som månade om att barnen 
skulle bejaka sina intressen och talanger, utveckla sin fulla potential och kan-
ske också ge sig in i sig aktiviteter som de kanske kunde ha nytta av längre 
fram. Men som sagt, kvinnorna var mer återhållsamma med sina egna.

Anna hade alltid haft tusen järn i elden och var klart frustrerad över den 
begränsning modrandet hade på hennes fritidsaktiviteter: 

Folk förutsätter att man har möjlighet att få fri tid utan en helvetes planering 
först: ”Ska vi ses och ta en öl …”Det är helt omöjligt utan framförhållning 
och då kanske hitta någon som kan vara med min dotter … Det är en ständig 
frustration att man missar sociala situationer som man skulle vilja ta del av. 
Jag vill inte missa mitt kulturella liv, utan försöker hålla mig à jour och tänker 
att: ”Men någon gång, en gång i halvåret, så kan jag komma loss” och ibland 
kan man ta med barn. (Anna 2009-01-08)

Anna pekade, som framgår av ovan, på att hon bara kunde ge sig in i sitt 
kulturella liv i de fall det var okej att ta med sig barn. Hon hade helt enkelt 
inte råd att skaffa barnvakt, mer än då hon absolut var tvungen på grund 
av studierna, och såg därför till att organisera sina fritidsaktiviteter på an-
nat sätt. Anna var engagerad i mängder av frågor, något som också hennes 
tidningshög kunde avslöja. Där fanns bland annat tidningar som Arbeta-
ren17, Stockholm Fria18, REKO19, Amnesty Press (AP)20, Tidskriften Tibet21,  
Voltaire22 och Tidningen Sveriges Natur23. Hon berättade att hon höll sig à 
jour genom att läsa och det framgick också att hon höll koll på vad som hände 
via nätet, däribland Facebook. Under tiden vi träffades deltog hon bland annat 
i en grupp som bevakade butikernas exponering av ekologiska varor. Och inte 
minst kombinerade hon, som tidigare nämnts, sin politiska praktik med sitt 
modrande, bland annat genom sin middagskonsumtion. 

I den mån kvinnorna umgicks, kombinerades umgänget, som tidigare 
nämnts, oftast med det modrande som ändå måste göras. Ett exempel på detta 
var bland annat det vegetariska matlag som Anna och Tyra deltog i under en 
period. 

17 Ges ut av Arbetaren Tidnings AB ( http://www.arbetaren.se/)
18 Ges ut av Stockholms Fria är ett producentkooperativ som tar upp frågor om miljö, djur-
rätt, jämställdhet, demokrati och frihet, global och lokal fördelning, fred och mångkulturella 
frågor (www.stockholmsfria.nu).
19 Ges ut av Krav (http://www.krav.se/sv/Konsument/KRAV-ger-ut-livsstilsmagasinet-RE-
KO/)
20 Ges ut av Amnesty (http://www2.amnesty.se/ap.nsf)
21 Ges ut av Svenska Tibetkommittén (www.tibet.se)
22 Ges ut av Kraft och kultur (www.voltaire.se)
23 Ges ut av Naturskyddsföreningen (http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/tidning-
en-sveriges-natur/)
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Det är alltså bekanta i […] grannbyn söderut, som har bokat upp Folkets Hus 
varannan tisdag hela terminen ut, och det är då ganska mycket tvåföräld-
rarfamiljer med alternativkulturbakgrund eller ... som spelat i punkband och 
varit med och arrangerat festivaler och så där, som har en ganska avslappnad 
inställning till gemensamma måltider. Man hjälps åt och det faller sig lite som 
det faller sig och improviserar liksom. [...] Det är 20 pers som sitter och äter, 
barn och vuxna om vartannat, flera småbord, och barnen äter fast de aldrig 
har smakat det här förut. Det blir liksom ett socialt sammanhang som sätter 
igång aptiten … det är jättekul. Och kunna introducera barnen till nya rätter. 
Nu vet man inte exakt vad som är i dem, men man vet att det är vegetariskt 
och så kan man peka på den personen: ”Men smaka Ninas gryta … och se om 
du gillar den.” Så det är jättebra där. Och gillar hon inte tofugrytan så tar hon 
väl mer ris då i stället liksom. (Anna 2008-03-30)

Anna var således mycket förtjust i att då och då kombinera mat och umgänge 
och det var egentligen bara vid sådana lite mer sociala sammanhang som hon 
och Tyra åt tillsammans. Även Linda attraherades av det kollektiva och hade 
därför flyttat till det kollektivhus som hon och Leone nu bodde i. I huset fanns 
flera gemensamma utrymmen, däribland ett gemensamt kök, en gemensam 
matsal och ett gemensamt mysrum. Linda kunde ofta sakna det vuxna samta-
let och tyckte därför att kombinationen gemensam mat och sedan gemensam 
lek för barnen medan hon kunde få sig lite vuxenprat var perfekt. Problemet 
var bara att det inte riktigt blivit så i hennes kollektivhus. Där fanns inga 
barn i Leones ålder och de övriga familjerna verkade inte så intresserade av 
gemensamma middagar. Hon var helt klart besviken. 

Hade man som Ulrika och Annika växelvis boende fokuserades umgäng-
et istället till de veckor då barnen inte bodde hos hemma hos dem. Då bokades 
kvällarna ofta upp av såväl mer arbete som mer umgänge. Annika ägnade 
mestadels tiden åt arbete och den nye man hon hade träffat efter skilsmässan 
under dessa veckor. Dessutom hade Annika ett stort intresse för löpning och 
det klarade hon av på luncher och helger på tider som inte störde middagen 
under de veckor hon hade barnen. Eva, som hade sina barn på heltid, hade 
emellertid lagt ner sin Friskisträning eftersom den inte gick att få ihop med 
middagarna längre. Nej, för hennes del fick det istället bli promenader i hem-
trakterna efter middagen. Sandras söndagsdans var dock en hel släktaktivitet 
som samlade både systrar, barn och kusiner och som alltid avslutades med 
en gemensam middag på restaurang. För Maries del, som ju också hon var 
ensam, hanns fritiden helt enkelt inte med och umgänget kombinerades, som 
tidigare nämnts, med ett modrande i form av lek i parken eller middagsakti-
viteter. Träningen var bara acceptabel om den fick henne att må bättre och på 
så sätt modra bättre. 
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Mest mamma 
I likhet med Brembecks studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och 
familj, Inte bara mamma (1998), var inte heller mina informanter bara mam-
mor. Liksom Brembecks urbana, då unga kvinnor födda på 60- och 70-talet 
kunde jag se att mina informanter bejakade sig själva som mångfacetterade 
individer, inte minst via sitt yrkesutövande. Men till skillnad från Brembecks 
informanter, som såg moderskapet som en av många lika viktiga positione-
ringar, dominerade modrandet istället bland mina. Brembecks informanter 
omtolkade den goda modersbilden, den som 40-talistgenerationen i Brem-
becks tidigare studie i så hög grad präglats av; den som krävde att man skulle 
ge upp sitt eget för att uppgå i en symbios med barnet. Istället såg Brembecks 
unga informanter barnet som en självständig individ som kan klara sig själv 
utan mammas ständiga närvaro. Kanske hade jag i samtal om den goda mo-
dern nåtts av samma försök till omtolkningar bland mina egna informanter. 
Kanske är det lättare att värja sig mot den goda modersbilden rent intellektu-
ellt. Men i praktiken, i det vardagliga görandet och talet om måltiden, visade 
sig modrandet ändå i hög grad ta över de övriga positionerna och dominera. 
Visserligen var ett flertal av Brembecks mammor också ensamstående, men 
en orsak till att just mina informanter präglades så av moderskapet tror jag 
kan vara att de var just ensamstående mammor. Den kavata tuffhet som Brem-
beck såg hos många av sina informanter och den självklarhet med vilken de 
krävde en jämställd plats i livet med delat föräldraskap var helt enkelt svårare 
för de ensamstående som ju de facto inte hade någon att dela jämställdheten 
med. Och kanske hade modrandets dominans också något kompensatoriskt 
över sig; att barnen i avsaknad av en ”hel” familj i alla fall inte skulle känna 
att de saknade sin mamma. 

Istället påminner min analys av kvinnornas praktikhärva i högre grad 
om Elvin-Nowak och Thomsson (Elvin-Nowak och Thomsson 2001) studie 
av de motstridiga diskurser som svenska mödrar möter och som jag tog upp 
tidigare. Diskurserna handlar om den svårlösta kombinationen tillgänglighet, 
självförverkligande och arbetsliv. Det svenska samhället representerar, enligt 
Elvin-Nowak och Thomsson, ett moderskap där barnet ständigt ska stå i cen-
trum, samtidigt som modern också förväntas finna sitt självförverkligande 
och välmående utanför barnet och familjen. Men att barnet alltid prioriteras 
om de olika sfärerna inte går att få ihop. Tankarna kring tillgänglighet, själv-
förverkligande och arbetsliv skulle på sätt och vis också kunna inordnas i det 
modrande som Ruddick och Holm beskriver; ett modrande där diskurserna 
kan tyckas motstridiga, men dock bildar en logisk helhet via modrandeprak-
tiken. Den handlar i hög grad om kravet på att vara närvarande och tillgäng-
lig för barnets beskydd, utveckling och anpassning när detta behövs; men 
samtidigt också om att vara en förebild som, orienterad mot omvärlden, visar 
vägen genom eget självförverkligande; och inte minst om att så långt det går 
ta ansvar för detta modrande genom att vara självfinansierad via sitt arbete. 
Om förvärvsarbetet och olika fritidsaktiviteter istället för att samordnas med 
modrandet, på så sätt inordnas i det och blir ett medel för modrandet upphör 
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de att vara självständiga praktiker för att istället bli en del av modrandets 
teleoaffektiva struktur.24 

Bland mina informanter framstod förvärvsarbetet både som samordnat 
med och inordnat i modrandet. Vi har sett att de allra flesta arbetade för sin 
försörjning och att de sökte stimulans via sina arbeten eller studier. Och detta 
utan att det behövde gå ut över modrandet, samtidigt som det också gjordes 
för modrandet. De egna fritidsaktiviteterna tedde sig däremot som mer sam-
ordnade, men samtidigt underordnade, och fick helt enkelt läggas ned om det 
hela inte gick ihop. Där uppvisade kvinnorna mer av ett underkuvande av 
egna behov och där hade självförverkligandet uppenbarligen en gräns. Anna, 
som ofta var frustrerad över att missa sitt sociala och kulturella liv, påpekade:

Det som väl fortfarande finns är att man som mor ska underkuva sina egna 
behov. Även behovet av eget liv. [...]  Lite suspekt är det att [som ensamstå-
ende] lämna bort sina barn för att göra det som är bra för en själv. (Anna 
2009-01-08) 

Att förverkliga sig själv och må bra just för att bli en bra mamma var helt 
enkelt inte något som var uttalat i informanternas modrande. Egentligen var 
det bara Marie som gjorde den explicita kopplingen mellan välmående och 
modrande och detta via sin träning: Hon var den enda som pekade på att hon 
sannolikt behövde träningen för att på sikt orka fortsätta modra, men inord-
nande dock aldrig träningen i modrandepraktiken så länge jag var med. Den 
hanns helt enkelt inte med. Modrandet i sig måste alltid präglas av ett fokus 
på barnen och om inte kopplingen mellan det egna självförverkligandet och 
fokuset på barnet är tydlig blir det kanske lättare att just underkuva sina egna 
behov helt. Den njutning modrandet får kopplas samman med handlar om 
njutningen av utförandet av praktiken i sig. Och där är njutningen snarare ett 
krav. För samtidigt som det i viss mån kan vara syndigt att se sitt eget välmå-
ende som ett mål i sig, tycks det också syndigt att inte må bra av att modra. 
Beck och Beck-Gernsheim exemplifierar hur denna ”explicita regel” kan se ut 
i form av tips från en barnläkare och psykoanalytiker:

Njut av allt detta för din egen skull, samtidigt som den glädje du kan få ut 
av den röriga spädbarnsvården också är avgörande ur barnets synvinkel [...] 
moderns nöje måste finnas där annars är hela proceduren död, värdelös och 
mekanisk. (D.W Winnicotts tal till mödrar 1969 i Beck och Beck-Gernsheim 
1995:134, min översättning) 

Trots att uttalandet gjordes i slutet av 60-talet gäller det i allra högsta grad 
fortfarande. Beck och Beck-Gernsheim pekar på att samhället mer eller min-
dre kräver att du som förälder ska älska ditt barn och njuta av omhänderta-
gandet (Beck och Beck-Gernsheim 1995:134). Praktiken är ju, som tidigare 

24 Samordning och underordning innebär enligt mina definitioner att praktiken fortfarande 
är självständig, medan inordning däremot innebär att praktiken upphör att vara självständig 
för att istället bli ett medel och därmed upptas av en annan praktiks teleoaffektiva struktur.
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nämnts, omgiven av känslor, både modrarens egna och barnets; känslor som 
modraren är beroende av för att kunna tolka världen och barnets verklig-
het (Ruddick 1995[1989]:69). Kärleken till barnet, en önskan om att handla 
för barnets bästa, viljan till uppoffring och en känsla av njutning när man 
upplever sig agera i barnets bästa, förutsätter varandra och blir till en sam-
manlänkad helhet när praktiken utförs. Och samordnad med livet som helhet 
verkar det på så vis som att praktiken måste dominera för att fungera. Men 
det handlar samtidigt om det ideala utövandet som i praktiken kopplats ihop 
på detta sätt, om en kollektiv praktik som för den enskilde individen inte alls 
behöver upplevas så. Däremot kan kraven på såväl uppoffring som njutning 
många gånger utvecklas till en stress i sig.

Sammanfattningsvis visar analysen av empirin att den praktik som do-
minerar middagskonsumtionen kan kopplas till modrandet, och detta trots 
konkurrensen från allehanda håll. Det är denna praktik som på ett avgörande 
sätt får mödrarna att engagera sig i middagskonsumtionen överhuvudtaget. 
Och vidare är det först när modrandet upplevs vara under kontroll som övriga 
praktiker kan approcheras. I konkurrensen mellan praktiker segrar i princip 
alltid modrandet som istället låter de övriga praktikerna samordnas med eller 
inordnas i modrandets huvuduppgifter. I konkurrensen om middagskonsum-
tionen visade analysen av empirin att exempelvis praktiker som umgänge, 
bantning, politik, vegetarianism, matlagning och avkoppling mer eller mindre 
förutsatte att de samordnandes med, men också underordnades modrandet, 
för att kunna utövas. I konkurrensen utanför middagskonsumtionen åter-
fanns praktiker som kan sammanfattas med förvärvsarbete, allehanda fritids-
aktiviteter och, kopplat till dem båda, olika former av självförverkligande; 
praktiker som alla kunde ställa sig i vägen för modrandet via middagskon-
sumtionen, men som snarare samordnades och underordnades, inordnades 
eller övergavs. Det är just denna konsumtionskontext, i form av sin komplexa 
härva av praktiker, och dess inbördes organisering som ger konsumtionen 
mening och som därför måste lyftas fram i konsumtionsanalyser för att vi ska 
förstå vad konsumtionen egentligen handlar om. Dessutom är konsumtions-
kontexten ofta flytande eftersom gränserna mellan de olika praktikerna ofta 
är flytande; detta genom att de enskilda praktikerna kan växla mellan att vara 
antingen självständiga eller ett medel för en annan praktik och därmed uppgå 
i dess teleoaffektiva struktur. 

Överhuvudtaget ser vi i en tendens mot att i allt högre grad kombinera 
praktiker (Fuehrer 2010), där vissa framträder som mer betydelsefulla än an-
dra. I metodkapitlet liknade jag informanternas görande vid berättelser vars 
sammantagna handlingar speglar den praktik man är en bärare av. Här kan vi 
se att kvinnorna, både genom sina kroppsliga göranden och uttalanden, arti-
kulerade berättelser om sina förehavanden och skapade sig själva som mod-
rare, förvärvsarbetare, värdinnor, väninnor, döttrar, miljökämpar, et cetera; 
berättelser som inte bara speglade en, utan ett flertal karaktärer eller positio-
ner parallellt. Men ur ett metaperspektiv kunde jag, i linje med Giddens, ock-
så se hur informanterna eftersträvade en mer eller mindre sammanhängande 
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livsberättelse som, i samspel med mig, gradvis byggdes upp genom summan 
av de praktiker som utfördes; en livsberättelse vars huvudrollsinnehavare och 
positionering var modrarens. Det talas ibland om livspussel. Men livet är säl-
lan en färdig helhet där det bara gäller att placera bitarna på rätt plats. För att 
återvända till liknelsen av livet som ett plockepinn ser vi här en hel härva av 
pinnar intrasslade i varandra, men där vissa är mer bärande än andra. Tar vi 
bort fel pinne, riskerar allt att rasa. Och som ensammodrare gäller det att vara 
extra försiktig i sitt plockepinnhanterande, eftersom man vanligtvis har eget 
ansvar för fler bärande pinnar än kärnfamiljsmodraren. Mer om detta i nästa 
kapitel.
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9.

Ensammodrandet

Det är med hjälp av de ensamstående mödrarna såsom grupp med begränsade 
resurser, som jag velat tydliggöra den ”härva” av praktiker som är inblandad 
i vardagsmiddagen och hur konkurrensen mellan praktikernas olika ambi-
tioner kan se ut. I det här kapitlet pekar jag dock på att ensammodrandet inte 
bara handlar om ett intensivare och mer budget- och tidspressat modrande 
utan också om en praktik som på väsentliga sätt tycks skilja sig från kärn-
familjsmodrandet. Som en utlöpare från modrandet visar ensammodrandet 
vidare att praktiker inte bara är stillastående, utan processer under ständig 
förändring. För att åskådliggöra detta låter jag inledningsvis läsaren följa med 
Annika och mig på storhandel. Annika var relativ nyseparerad under tiden vi 
träffades och gav på många sätt intryck av att ge sig in i någonting helt nytt; 
inte minst genom att hon fått ett allt större ansvar på sina axlar och därmed 
också allt fler bärande pinnar att balansera i sitt plockepin. 

Som att lära sig gå på nytt?
Jag följde med Annika och storhandlade klockan tio en lördagsförmiddag. 
Hon hämtade upp mig i sin bil vid tunnelbanan och vi for ut till ICA Maxi som 
låg ca 20 minuter längre bort. Hon brukade handla vid tunnelbanan i centrum 
förut, men det blev alldeles för dyrt. Sedan någon månad tillbaka handlade 
hon istället på Sveriges billigaste stormarknad som tack och lov låg alldeles 
i närheten. Hennes tre barn låg och sov hemma, men det hände att de följde 
med. Annika hade skrivit en lista på vad som skulle inhandlas på basis av den 
kommande veckans meny som också den stod noterad på listan. Väl inne på 
ICA Maxi följdes listan strikt. Alla varor bockades av i snabb takt och inget 
extra inhandlades. Pestosåsen som visade sig vara slut på hyllan fick dock 
efter noga övervägande tveksamt ersättas av en annan variant. ”Men den ser 
nästan likadan ut,” sa Annika och lade burken i vagnen. Vi fortsatte att bocka 
av listan. Utan den sa Annika att hon skulle ha varit helt förvirrad: ”/J/ag tyck-
er att jag har en begränsad budget så jag försöker undvika det här spontana, 
för då vet jag att det blir skitdyrt.” Vi råkade däremot glömma laxen på listan 
och jag blev lite orolig när jag kom på det i efterhand. Nu var hon kanske 
tvungen att köpa den i en av de mer närbelägna, men också betydligt dyrare 
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butikerna vid tunnelbanan. (När jag frågade några dagar senare berättade hon 
att det till hennes förtret faktiskt var så att hon tvingades köpa en betydligt 
dyrare variant just där. En lax som till råga på allt inte var särskilt bra när hon 
väl åt den.) När vi var klara såg jag att rundan hade tagit cirka 30 minuter. 
Hennes storhandel brukade gå på cirka 1000 kronor, men idag betalade hon 
bara 633 kronor. ”Det var en ganska kort lista idag, för jag känner att jag har 
ganska mycket i frysen. Så det var ingen riktig storhandel, utan en halvhandel. 
Men ändå kommer det här att räcka hela veckan. Så det är jättebra,” sa Annika 
nöjt. (Bearbetade fältanteckningar från 2008-09-27)

Jag har visserligen inte studerat kärnfamiljsmodrande, men kan konsta-
tera att de kvinnor som relativt nyligen gått från ett liv i kärnfamilj till ett liv 
som ensammodrare tycktes ha ändrat rutinerna kring sin vardagsmiddags-
konsumtion relativt radikalt. Skilsmässor tillhör, som tidigare nämnts, en av 
de mer stressiga upplevelser en människa kan råka ut för (se exempelvis Sa-
rason et al. 1978 i Rindfleisch et al. 1997:315). Giddens ”kritiska situationer” 
passar därför väl in på beskrivningen av hur exempelvis Annika förändrade 
sina rutiner i samband med sin separation. Med kritiska situationer avser 
Giddens omständigheter där våra förutsägbara rutiner utsätts för radikala 
brott som hotar att helt omkullkasta den trygghet rutinerna har för avsikt att 
skapa. Om förändringen är ihållande måste man, för att klara av situationen, 
genomgå en omsocialisering där istället nya förutsägbara rutiner kan etable-
ras (jämför 1984:60). Det var detta Annika genomgick via sitt hårt inrutade 
schema. Jag beskrev redan tidigare Annikas strikta rutiner med veckome-
nyer, storhandlingar, storkok, lunchpaket och utgiftspärm, där alla kvitton 
sparades och med hjälp av vilken hon snabbt kunde få koll på läget. Inget 
lämnades åt slumpen under perioden jag följde henne och hon tillät heller 
inga avsteg från sina nyligen etablerade rutiner. De tycktes dock inte påfres-
tande. Snarare njöt hon av att ha fått tillstånd rutiner som sparade pengar och 
som kändes bra och fungerande. Förr hade hon nollkoll på såväl ekonomin 
som på vad som skulle lagas till middag, men nu totalkoll. En hjälp på vägen 
hade bland annat varit TV-programmet Lyxfällan som hon nogsamt följt och 
också hämtat åtskilliga idéer från, inte minst avseende betydelsen av plane-
ring och kontroll. 

Samma mönster såg jag även hos Maja, en informant som jag valt att 
utelämna från den övergripande redovisningen eftersom vi bara träffades två 
gånger, men som jag ändå vill lyfta fram i det här sammanhanget. Även Maja 
hade nyligen separerat på eget initiativ. Hon var socionom och bodde i en 
bostadsrätt alldeles i närheten av sin exman. Kontakten var god och de delade 
vårdnaden om den fyraåriga dottern på varannan veckas basis. Liksom An-
nika storhandlade även Maja och liksom Annika hade hon också en mycket 
strikt matbudget. Maja påpekade att hon aldrig tillät den överstiga 2000 kro-
nor per månad; om hon bara har 200 kronor kvar för mat under en vecka så 
fick hon helt enkelt klara sig på det. Och att gå ut med vänner var i det när-
maste en omöjlighet. De inrutade praktikerna hjälpte såväl Annika som Maja 
att få struktur på tillvaron, men proceduren var dock långt ifrån omedveten 
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och självklar. Som tidigare nämnts fick jag istället känslan av att observera 
någon som precis höll på att lära sig att gå; gåendet var mycket medvetet och 
nästan krampaktigt, som om det vore ödesdigert att släppa taget om det de 
just lärt sig, som om det vore ödesdigert att rubba cirklarna, bara strunta i 
allt och istället gå och köpa en riktigt dyr pizza. Samtidigt kunde jag se hur 
rutinerna till viss del hann nötas in under perioden jag följde Annika. Helt lätt 
var det dock inte. När jag, på vår sista träff frågade henne hur hon upplevde 
sina matrutiner sa hon:

Ja, nu tror jag att det fungerar, fast det är lite slitigt. När man har så där väldigt 
lite pengar kvar och det är fortfarande en tid innan man får nya, då är det lite 
jobbigt. Det är mentalt påfrestande. (Annika 2009-02-24)

Både Annika och Maja, som själva hade valt att lämna kärnfamiljslivet, hade 
också ett stort behov av att visa världen att faktiskt klarade sig själva och här 
bidrog givetvis de inrutade praktikerna. Det var mycket att hålla koll på. Ti-
digare, som gift, påpekade Annika att livet varit betydligt mer oplanerat för 
såväl henne som hennes man, men att hon nu hade behövt ta tag i helheten 
som inkluderade såväl omsorg som ekonomi.

/N/är jag jobbade eller pluggade så kunde jag komma hem och hade inte ens 
tänkt tanken: ”Jaha, vad ska vi ha till mat. Har vi något? Nä, då kör vi pizza.” 
Så där va’. Men nu, när jag bor själv så är det mer … dels vill jag vara ekono-
misk, det är ju en faktor i det hela, och sen är det skönt att komma hem och 
inte bara känna panik: ”Vad ska jag laga ikväll?” Som nu, om jag alltid har 
något i frysen så är det så enkelt. Men jag har inte alltid varit sådan och det 
är samma med min ekonomi. Jag hade ju absolut noll koll på min ekonomi 
tidigare. Och nu har jag stenkoll. (Annika 2009-02-24)

Annikas omställning visar sålunda att helhetsansvaret ökade och att den allt 
knappare tiden och ekonomin helt enkelt krävde en betydligt striktare plane-
ring och kontroll jämfört med tidigare. Och kanske blev också middagen nå-
got viktigare för henne som ensamstående. Det visar inte minst citatet ovan. 
Som del av en kärnfamilj var det mer okej att slarva. Men som nybliven en-
samstående på eget initiativ tycktes det vara en omöjlighet. Hon skulle klara 
sig själv och återigen tycktes middagsrutinerna vara den gränsvakt som pe-
kade på huruvida hon lyckades hålla ihop helheten eller inte. Jag slogs ofta 
av hur hårt hon arbetade, både med sitt heltidsarbete, sin sidoverksamhet och 
med sin hushållsplanering. Och mitt minne av perioden när vi sågs var att 
hon nästan konstant gick och bar på någon förkylning. Behovet av att visa att 
man trots begränsade resurser ändå klarar sig själv kan också bekräftas av 
tidigare forskning om ensamståendes vardagsliv (DeVault 1991:187; Hamilton 
och Catterall 2008:555). 

Vid en första anblick tycktes Annikas hårt inrutade planering kontrastera 
mycket mot Annas sätt att organisera sin vardag. Anna hade inga veckome-
nyer eller inköpslistor, utan planerade lite från dag till dag: ”Jag har en grund-
tanke dagen innan, sen kan den modelleras och så gör jag finalplaneringen på 
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tåget hem.” Hon handlade när hon tyckte det behövdes, men någon storhandel 
utanför stan gjorde hon inte, kanske delvis eftersom hon saknade bil. Anna 
studerade och ekonomin var tajt, men hon klarade sig. Men trots att Anna pla-
nerade lite från dag till dag var hon långt ifrån oplanerad. Istället för att göra 
upp scheman och skriva listor tycktes Annas planering istället var inbakad i 
hennes löpande rutiner. För när man tittade närmare på själva rutinerna inne-
höll de samma planering, ekonomisering och kontroll som Annikas. Även 
Anna köpte storpack, gjorde löpande storkok och förberedde lunchpaket. Och 
hon var dessutom betydligt mer miljömedveten än Annika. Skillnaden var 
att Annas miljömedvetna lågbudgetrutiner kommit att bli en naturlig del av 
hela hennes varande. Hon behövde inte längre tänka så mycket på dem. De 
bara gjordes och hade varit en naturlig del av hennes liv sedan tonåren. Och 
ensammodrandet hade i sin tur varit en naturlig del av hennes liv sedan drygt 
sex år tillbaka. I samband med att hon nyligen gått från förvärvsarbete till 
studier gjorde hon en övergripande kalkyl som hon mer eller mindre lyckades 
hålla sig till utan löpande budgetuppföljningar.

Jag har liksom vant mig vid en viss konsumtionsnivå. Sen är det klart att vissa 
månader gör jag kanske ett lite större utlägg och då får jag hålla igen. (Anna 
2008-10-29)

Det Annika, Maja och Anna illustrerar är att övergången från ett kärnfa-
miljsmodrande till ett ensammodrande kräver en omställning av rutiner som 
faktiskt tycks indikera att det rör sig om två skilda praktiker. Skillnaden, som 
jag kommer att belysa ytterligare nedan, menar jag främst kan hänföras till att 
ensammodrandet till skillnad från kärnfamiljsmodrandet kräver ett helhets-
ansvar för såväl omsorg som försörjning i en och samma person. I det ligger 
att ensammodrandet kräver en större planering och kontroll eftersom såväl 
tiden som de ekonomiska resurserna blir knappare och att middagen, som 
den gränsvakt som ser till att alla praktiker balanseras på rätt sätt, blir svårare 
att få ihop, men dock inte mindre viktig. Dessutom blir kontrollen inte bara 
betydligt viktigare, utan också svårare. Middagen är ett tydligt instrument 
med hjälp av vilket modraren får en känsla av att kunna kontrollera barnets 
utveckling. Men, som tidigare nämnts, expanderarsom regel det nätverk bar-
net ingår i i samband med en skilsmässa och på så sätt minskar också ensam-
modrarens kontroll över barnet (Bates och Gentry 1994). Ulrika gav exempel 
på den speciella situation modraren befinner sig i när hon varannan vecka 
tvingas släppa ifrån sig kontrollen till en annan modrare med andra lösningar 
på modrandets uppgifter.

Susanna: Maten, synkar ni [du och din exman] den? 

Ulrika: Nej, nej inte alls. Alltså han har mycket mer … alltså det har jag sagt 
till Hanna att: ”Nej, du måste tänka själv också”, men han älskar bearnaisesås 
och gärna mer fett. Och ändå har han någon slags medvetenhet om mat tidiga-
re och så där. Han tycker om att laga mat, men han tycker väldigt mycket om 
det här ännu mer feta. Och de äter tydligen inte så mycket grönsaker, vilket jag 
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tyckte att vi gjorde när vi var tillsammans. Men: ”Nä, vi äter inte alltid sallad 
till maten”, säger Hanna när hon varit där [skrattade Ulrika]. Nä, men så att 
det gör vi inte. Och jag skulle inte tycka att det var okej om han ringde till mig 
och sa: ”Nä, du får inte ge henne så mycket kaninfoder.” Då skulle jag bara ... 
[skrattade Ulrika]. Nä, jag kan ju inte ringa till honom och bara … Däremot 
kanske jag skulle kunna säga, ja … ”Vet du hur en tomat ser ut” och det vet 
han ju så att det är därför jag är så förvånad. Så att vi har en hel del olika … 
det märker jag … vad hon får göra och inte och så där. (2008-09-24) 

Som tidigare nämnts påpekar Bates och Gentry (1994) att barnens roll till viss 
del förändras efter en skilsmässa och att barn i ensamföräldersfamiljer san-
nolikt också mognar snabbare än barn i kärnfamiljer. Det kunde jag se bland 
många av informanterna vars ensammodrande präglades av krav på gemen-
samma insatser och ett större ansvarstagande bland barnen: 

Leone och jag är ett team. Vi fixar det här tillsammans men kanske lägger jag 
alldeles för mycket ansvar på henne ibland. Man saknar någon att bolla med. 
Speciellt de första åren. Då visste man ju ingenting. (Linda 2009-06-08)

Förutom Lindas Leone som kunde ha stort inflytande över sin vardag, förbe-
redde Ulrikas dotter Hanna ofta maten på tisdagar och torsdagar när de hade 
tajt med tid till följd av träningar och kurser. Evas barn hjälpte i sin tur alltid 
till med matinventeringar inför storhandlingarna och skulle självklart delta 
när det var dags för inhandling. Sandras dotter var ofta ensam och hade eget 
MedMera-kort som hon kunde använda om det behövde kompletteras hemma 
och Karins son åt ibland middag ensam när Karin jobbade kväll; middagar 
som Karin då förberett i förväg. Men samtidigt såg jag också hur mammorna 
värjde sig för att belasta de äldre barnen i alltför hög grad eftersom skolarbe-
tet tycktes ta mycket av deras tid. Den matlagningsdag som exempelvis Gus-
tav tidigare hade ansvarat för en gång i veckan ville Karin inte längre belasta 
honom med på grund av skolan. Också Annika påtalade att hennes barn hade 
mycket arbete med skolan och lät därför deras insatser i hushållsarbetet bero. 
Detta samtidigt som hon kände på sig att det nog skulle vara bra för dem att 
hjälpa till mer än vad de gjorde. Deras prioritering förefaller också logisk 
eftersom det i dagens samhälle snarare är skolarbetet än matlagningen som 
prioriteras i förberedelserna för ett självständigt liv. Livsmedelsindustrin har 
ju också banat vägen för en sådan utveckling med sina hel- och halvfabrikat. 
Dessutom krävde delaktigheten en hel del insatser från modraren. Maries dot-
ter Melina var ännu för liten, men Camillas Maja hjälpte gladligen till och jag 
såg också vilka insatser det krävde. Jag nämnde tidigare att forskning visar 
att ju mer välutbildade och ensamförsörjande mödrarna är, desto större hus-
hållsansvar tar de själva, kanske eftersom hushållsarbetet då upplevs som mer 
effektivt, ett måste för någon under tidspress (Tinson et al. 2008). Det kunde 
jag exempelvis se hos Anna som påpekade att Tyra inte var särskilt delaktig 
i matlagningsaktiviteterna eftersom de båda tappade tålamodet rätt snabbt. 
Men Tyra följde däremot med sin mamma och handlade av och till, då var 
det enklare. I stort upplevde jag ett visst ansvarstagande bland barnen och 
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ansvaret i sig är också det en viktig förberedelse för ett självständigt liv. En 
viss delaktighet i vardagsaktiviteterna tycks också öka närheten mellan barn 
och modrare. Dessutom tycks ensammodrandet ställa större krav på närvaro 
för såväl barn som föräldrar. I en kärnfamilj är det kanske lättare att ”gömma 
sig” när man inte orkar?

Utsattheten och måltiden
Trots att de flesta av informanterna tycktes värja sig för offerrollen var den 
ändå påtaglig närvarande.

Ensamstående mammor är ju mest i offerrollen och så. Vi har dålig ekonomi, 
vi är ständigt trötta och utarbetade och känner oss otillräckliga. Vi har inte 
råd med tandvård och är sedan lätt desperata, på jakt efter avlastning. [Anna 
skrattade]: Och det stämmer ju ganska mycket. (Anna 2008-03-30)  

Bilden av offer etsar sig ytterligare fast efter att jag läst en sammanställning 
av berättelser av ensamföräldrar om hur ekonomin kan påverka vardagslivet 
(Sveriges makalösa föräldrar 2010). Det är deprimerande läsning som också 
kan beläggas. Den ekonomiska utsattheten har bekräftats i rapport efter rap-
port som visat att de svenska ensammodrarna tillhör Sveriges största eko-
nomiska förlorare efter krisen under 1990-talet och att deras eftersläpning 
bestått (se exempelvis Bak 2003; Ekström och Hjort 2010; Gähler 2001; Hjort 
och Salonen 2000; Salonen 2010). Det har visat sig svårt att som barnförälder 
klara sig med bara en inkomst, inte minst för kvinnor vars inkomst ofta är 
lägre till att börja med. 

Men ensammodrandet påverkas inte bara av de faktiska materiella för-
utsättningar som statsapparaten och arbetsmarknaden skapar, utan också av 
omgivningens föreställningar om människans ansvar för sin situation. In-
ternationellt sett har talet om den ensamstående modern, enligt sociologerna 
Simon Duncan och Rosalind Edwards (1999),  centrerats runt fyra överlap-
pande och konkurrerande diskurser. En handlar om de ensamstående möd-
rarna som hot mot den sociala ordningen genom att utmana grundläggande 
moraliska familjevärderingar. En annan handlar om ensam mor-familjen som 
socialt problem och sätter istället fokus på hur strukturella faktorer skapar 
fattigdomsproblem och problem med koppling till arbetsmarknaden för den 
ensamstående modern och hennes barn. Här argumenteras för samhälleliga 
insatser för att hjälpa de utsatta mödrarna. En tredje diskurs handlar om en-
sam mor-familjen som uttryck för förändrade familjeformer och livsstilar och 
är en senmodern diskurs som lägger tonvikten vid kvinnornas aktiva val. 
Den fjärde handlar om kvinnornas aktiva uppror mot patriarkatet och tar sin 
utgångspunkt i de ojämlika maktförhållandena mellan könen (Duncan och 
Edwards 1999). Enligt sociologen Maren Bak (2003) har den förstnämnda 
diskursen egentligen aldrig förts här i Norden, medan de övriga tre varit flitigt 
förekommande och där betoningar i utredningar och forskning främst legat 
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på kvinnors utsatthet. Men trots de senaste årens rapporter om ensammmod-
rarna som samhällets stora förlorare sedan 1990-talet präglades dock huvud-
delen av mina informanter av ett modrande som ville ta avstånd från offer-
rollen:

Annika: Jag identifierar mig nog med det jag gör, vad jag håller på med, vad 
jag är intresserad av, vad jag har för drömmar och tankar om livet och vad 
jag vill uppnå så där. Jag tror inte att jag ser mig sjäv som ensamstående tre-
barnsmamma. Men visst på ett sätt var det ju så att när jag skilde mig som 
gift kvinna, speciellt i ett lite finare område, så har man ju viss status. Sen 
när man skiljer sig och blir själv, då kände jag väldigt starkt att min status har 
förändrats. Den är inte lika hög [Annika skrattade]. 

Susanna: Hur? 

Annika: Jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara på det. Men det kanske var folk 
… hur folk var mot mig eller jag kan inte säga något konkret faktiskt. Eller om 
det låg hos mig själv. Nä, jag vet inte riktigt sådär så att det kan jag nog känna 
det är en annan typ av status. En lägre status. Eeeee … Jag har så mycket att 
göra så jag hinner … det var nog bara i början när jag flyttade hit. Livet går 
i ett rasande tempo så jag hinner inte känna av och fundera på sådana saker. 
Utan det rullar på väldigt snabbt. (2009-02-24)

Istället för att se sig som offer tycktes Annika ha fullt upp med att utmana 
omgivningen genom sitt aktiva val och självförverkligande. Och det gällde i 
hög grad också de övriga informanterna som arbetade eller utbildade sig. I 
föregående kapitel beskrevs ett modrande som arbetade hårt på att balansera 
såväl tillgänglighet som självförverkligande och arbetsliv. Men det förutsatte 
ju också att man hade ett självförverkligande och arbetsliv att balansera det 
med. Värre var det för Camilla som var sjukskriven och Linda som var ar-
betslös. Här var offerrollen mer påtaglig och enligt Björnberg finns det också 
åtskilligt som pekar på att ensamstående mödrar är utsatta för en systematisk 
diskriminering på arbetsmarknaden (1997:260).  

Som redovisats tidigare krävde kvinnornas knappa resurser i form av så-
väl tid som pengar en stor planering och kontroll, men jag tyckte mig egentli-
gen aldrig se att deras dåliga ekonomi gick ut över mathållningen. De bollade 
och trixade och ekonomiserade och framstod på så sätt sällan som offer för 
marknadskrafter eller dålig ekonomi, utan snarare som ytterst deltagande och 
medvetna. Detta ligger också i linje med en studie av Hamilton och Catterall 
som visar att känslan av att vara en ”smart shopper” och förmågan att klara 
sig själv också ökar självkänslan bland ensamstående och ofta ekonomiskt 
pressade mödrar (2008:555).  Detsamma gällde flera av de ensamstående 
mödrarna i DeVaults studie som uttryckte stolthet över att de faktiskt fick 
ihop det hela (1991:187). Men ofta är det inte bara de knappa resurserna som 
präglar bilden av den ensamstående mamman. Detta upplyser mig Lindas 
ironiska kommentar om: 
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Bilden av en ensamstående mamma är ont om pengar, för lite sex och pro-
blembarn i skolan. (Linda 2008-10-14)

Ett modrande utan fadrande har av hävd setts som ofullständigt. Enligt Holm 
har fadrare i västerländska samhällen, från antiken och fram till i stort sett 
våra dagar, ägt en traditionsförmedlad och ofta juridiskt reglerad auktoritet 
över modrandet. Fadrandets uppgifter består idealtypiskt i att skydda, be-
främja och vägleda modrande. Skydd och befrämjande innebär att sörja för 
att någon modrar och att detta kan ske under lämpliga former och trygga 
omständigheter samt för att driftskostnader betalas. Vägledning kan i sin tur 
bestå i att råda och ”hjälpa” modraren i sin praktik; att förmedla faktakun-
skaper och teorier för gott modrande; samt att utforma eller förmedla samhäl-
leligt sanktionerade regler för modrande, särskilt uppfostran (Holm 1993:212; 
Ruddick 1995[1989]:43). Nu har fadrandets auktoriet alltmer luckrats upp i 
västvärlden, men sociala myndigheter i Sverige tar, i den mån det behövs, 
ofta över ofullständigt fadrande. Ensammodrare kan då möta ett offentligt 
fadrandet i form av bidrag, men ibland även i form av vägledning. Härigenom 
utsätts också ensammodrare i högre grad av än andra modrare för ”the gaze 
of others” (Ruddick 1995[1989]:111) eller för att ”ha ögonen på sig” (Björn-
berg 1997:248); en blick som kan upplevas svår att hantera. Det kunde jag inte 
minst ana hos Linda som ständigt reflekterade över sitt modrande:

Det svenska samhället är ett kontrollsamhälle. Dagis är en kontrollfunktion. 
Jag känner mig iakttagen. Leone får inte ha kladdiga kläder, tovigt hår eller 
smutsigt hår. Själv känner jag med mamma som var med i grupp 8 som också 
ville vidga ramen, att jag vill vidga det möjliga, inte tvätta håret, inte stuka 
mig. För att öka valmöjligheten. Men så drar jag med Leone i detta. Är det 
okej? Jag blir så glad när jag hittar andra mammor som också vidgar grän-
serna […] De som exempelvis har barn som leker i parken när det är mörkt, 
begagnade kläder på barnet, en gammal vagn och så. (Linda 2008-10-15)

Modraren är inte bara ansvarig för det enskilda barnets utveckling utan också 
för vilka samhällsmedborgare hon fostrar. Det är oftast modraren som lastas 
för barnets felsteg, lidanden, brott och misslyckanden; av media eller olika ex-
perter såsom psykologer, poliser socialarbetare eller pedagoger (se exempelvis 
Holm 1993: 216). Men ”the gaze of others” behöver inte bara utgöras av det 
offentliga i form av dagis, skola, sjukvård och sociala myndigheter. Det kan 
också handla om far- och morföräldrar, vänner, och andra modrare som kan 
döma mamman efter hennes barns beteende (jämför Ruddick 1995[1989]:111; 
Björnberg 1997:248). Här fungerar måltiden återigen som en gränsvakt. Den 
goda måltiden tycks helt enkelt försäkra omvärlden om att ordning och reda 
råder. Linda uttryckte ibland oro över att vad omvärlden skulle tänka. Hon 
hade exempelvis ett antal middagsrestauranger att växla mellan för att inte 
synas för ofta på en och samma. När jag frågade varför sa hon att folk inte 
verkar tycka att man ska äta ute för mycket och detta eftersom maten är sämre 
och för att det är för dyrt. ”Men jag äter ute ändå. Fastän det är för dyrt för 
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mig,” sa hon, eftersom det helt enkelt fanns andra och viktigare skäl till varför 
hon åt ute, nämligen tiden hon ville ägna åt att leka med Leone (Linda 2008-
09-25). Men visst omgavs prioriteringen av oro.

Antropologen Richard Wilk pekar på att den idealiserade familjemålti-
den kommit att bli en kulturell ikon som representerar den ideala formen av 
socialt beteende; detta trots att den i realiserat skick inte sällan präglas av 
konflikter av olika slag (Wilk 2010:434). Det vi glömmer, menar Wilk, är att 
det också finns en rad andra aktiviteter som kan skapa familjesammanhåll-
ning (2010:430). Det visade inte minst Anna som alltid månade om vad hon 
lagade till sin dotter Tyra och om att det skulle se estetiskt ut på tallriken, men 
som sällan satt och åt med dottern rent fysiskt. Istället satt Anna, som tidigare 
nämnts, oftast och åt i köket medan dottern satt och tittade på en VHS i sitt 
rum vid sitt lilla bord när hon åt middag. 

Visst hon äter med mig ibland, men hon föredrar att sitta där inne. Det gör 
hon. […] Jag pushar inte. Jag tycker själv om att äta mat långsamt. [...] Tyra 
äter bättre när hon sitter och tittar på en film. (Anna 2008-09-09)

Enligt Anna umgicks hon och Tyra istället på andra sätt. Det kunde vara att 
gå igenom begagnade bok- eller VHS-lådor, teaterbesök, skogsvandringar el-
ler annat. Linda åt visserligen tillsammans med Leone, men tycktes, som jag 
redovisade tidigare, i sin tur vara mer bekväm i leken än i måltiden. Självklart 
finns det en rad aktiviteter, vid sidan av middagen, som kan skapa samman-
hållning och vara en del av ett modrande. Och den gemensamma måltiden 
kan ju vara allt från fantastisk till fasansfull. Problemet, som Wilk tar upp, 
är middagens moraliska dimension som på många sätt stigmatiserar redan 
utsatta familjer som har svårt att få ihop den (2010:431). Exempelvis hävdade 
den i USA statligt sponsrade CASA-kampanjen, som diskuterades tidigare, 
att barn som inte äter regelbundna middagar också ägnar sig mer åt droger av 
olika slag (Wilk 2010:431). Den här typen av kampanjer lägger därmed hela 
drogskulden på den enskilde modraren och förnekar betydelsen av social dis-
kriminering och skilda sociokulturella förutsättningar för att få ihop det hela. 
Om modraren väljer bort middagen för att istället ägna sig åt annat, oavsett 
vad detta annat nu kan vara, hävdar CASA alltså att hon utsätter sina barn för 
drogrisker. Vi har ännu inte sett några middagskampanjer i Sverige och Nor-
den, men middagen framstår ändå som en moraliskt viktig symbol även här. 
Inte bara bland mina informanter, utan bland nordbor i gemen (jämför Holm 
2001). Och återigen vill jag peka på att det tycks vara just modrandet som kan 
förklara middagens stora betydelse eftersom den bidrar till att materialiserar 
många av modrandets uppgifter. Men ett modrande i form av en hemlagad 
måltid förutsatte, enligt Linda, en tvåförälderfamilj:  

Det är någonting med att någon förälder alltid kan vara hemma vid fem. För-
står du hur jag menar? Idag lagar Pelle maten. Alltså förstår du hur jag menar? 
Medan jag prioriterar att vara med Leone och att vara med henne i en park. 
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Och då blir klockan sex, och så bor vi ute i Bagarmossen och det är en bra 
bit att resa. Så väldigt ofta går vi på restaurang fast jag inte har pengar. Jag 
prioriterar att köpa färdiglagad mat på restaurang för att få umgås med Leone 
lite mer. Medan i vanliga fall så hade jag ringt hem ”Är maten klar nu?” För 
jag har hört flera par från dagis göra det: ”Jaha, maten är klar. Barnen, maten 
är klar nu, nu går vi hem.” Och så går de hem till ett dukat bord. Då har den 
andra föräldern stått och lagat mat och serverat och så där. Medan vi går på 
restaurang för 100 kronor som jag inte egentligen har. (Linda 2008-06-10)

För Linda fick inte måltidsförberedelserna ske på bekostnad av Leone. Den 
tid hon kunde ägna Leone i leken var betydligt viktigare än den tid hon skulle 
kunnat ägna maten. Av citatet framkommer också en viss saknad efter två-
samheten som jag inte uppfattade hos någon av de övriga. Och den saknaden 
avsåg inte bara henne själv utan också Leone. Som exempelvis när Leone tog 
tag i min och Lindas händer en kväll efter en middag i Gallerian och ville 
bli lyft. Vi lyfte henne så att hon flög genom luften och skrattade nöjt. ”Det 
är det här man missar när man inte lever med två”, sa Linda då. (Bearbetade 
fältanteckningar 2009-02-26)

Det kompletta föräldraskapet i en person
Men, som sagt, de flesta värjde sig för offerrollen och enligt Anna var den 
minerad mark. Istället pekade hon på att man snarare bör lyfta fram all den 
styrka som finns i att vara ensamstående förälder: 

Anna: Det positiva är väl att … det finns en himla massa styrka hos ensamstå-
ende föräldrar av att man faktiskt trots att saker ser ut som de gör klarar av … 
Om man tänker samhällsutveckling, så har vi ju ett försprång kan man säga, 
att vi är inte låsta av den traditionella familjerollen. Så på så sätt kan man säga 
att vi har mer handlingsutrymme att utforma våra liv som vi själva vill, för vi 
måste inte hela tiden slåss med alla de fällor som ett par hamnar i. 

Susanna: Vad kan det vara för fällor? 

Anna: Man låser varandra i destruktiva beteenden eller låser varandra i roll-
mönster, vad modern och fadern ska göra. Jag tänker, som ensamförälder i en 
familj så har man ju ändå …  rollmönster måste man alltid hantera på något 
sätt … men man kanske har en större frihet att utforma sitt liv i relation till 
barnen, man behöver inte bli låst av mans- och kvinnoroller i samma utsträck-
ning. Då tänker jag faktiskt, kultiverar båda sidorna av sig själv. På så vis 
kan man vara lite pilot för att lösa upp könsrollerna och också visa barnen 
hela spektrat av mänsklig styrka liksom. Men det är också otroligt jobbigt.  
(2008-03-30) 

Hennes kommentar sammanfattar i hög grad den utveckling jag ser i min 
analys av ensammodrandet, nämligen ett självständigt ensammodrande med 
ett integrerat fadrande. Den ”vägledning” som det traditionella fadrandet stått 
för har löpande tagits över av allehanda experter eller integrerats i modrandet. 
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Ansvaret för driftskostnader har i hög grad också det övertagits av ensam-
modraren. Förvärvsarbetet utgör visserligen grunden för såväl försörjning 
som social integration i Sverige och detta för såväl kvinnor som män; statis-
tiken visar att hela cirka 80 procent av alla Sveriges barn har mammor och 
cirka 90 procent pappor som förvärvsarbetar (Statistiska centralbyrån 2009b). 
Samtidigt är det dock viktigt att understryka att det är betydligt vanligare 
bland ensamstående mammor än gifta eller samboende mammor att arbeta 
heltid; 61 jämfört med 46 procent av de barn som har en mamma som arbetar, 
har en mamma som arbetar heltid (Statistiska centralbyrån 2009b). Resul-
tatet ligger också i linje med den tidigare refererade studien av Björnberg 
(1997) som pekar på att ensamstående mödrar är mer arbetsmotiverade än 
gifta mödrar; och detta främst för att bli självförsörjande och därmed uppnå 
självaktning och ekonomiskt oberoende. När familjen och arbetet kombineras 
tenderar ensammödrarna att betona arbetet på bekostnad av sin egen hälsa 
(1997:260). Men, som analysen av min empiri alltså visade, skedde den inte 
på bekostnad av barnen. Slutligen har kanske vissa av de kvinnor som, lik-
som Annika, gått från ett kärnfamiljsmodrande till ett ensammodrande också 
tagit en större kontroll över familjens ekonomi som helhet, än vad som tidi-
gare var fallet. Studier visar att mäns kontroll över hushållsekonomin ökar 
när hushållsinkomsterna är höga, medan det däremot är vanligare att kvin-
norna sköter ekonomin om hushållets inkomster är små (Ahrne och Roman 
1997:108;174-175). 

Men det är inte bara mamman som måste inkorporera nya praktiker. Som 
tidigare nämnts belyste exempelvis Harrison och Gentry (2007) de utmaning-
ar en ensamstående pappa kan stå inför i samband med omställningen från en 
kärnfamilj, där han ofta spelat en bakgrundsroll, till en ensamföräldersfamilj, 
där han får en huvudroll i omvårdnaden. Harrison och Gentry pekar på att 
det finns skilda förväntningar på moderskap och faderskap, där moderskap 
implicerar kärlek och omsorg medan faderskap förutsätter beskydd och för-
sörjning.25 Dessa förväntningar kan, enligt Harrison och Gentry, skapa ut-
maningar i omställningen, utmaningar som ofta accentueras av media och 
marknad. Jag menar att de ensamstående männens omställning dock kan bli 
än svårare än kvinnornas, eftersom de inte har vanan att dubbelarbeta. Statis-
tiken visar att kvinnor fortfarande är överlägsna vad gäller hushålls- och om-
sorgsarbete (Boye 2008). De vi sammanfattningsvis ser här är med andra ord 
en praktik som integrerar såväl modrandet som fadrandet och som på så sätt 
skapar det kompletta föräldraskapet i en och samma person. Det är samtidigt 
viktigt att skilja mellan de kvinnor som tog hand om barnen helt själva och de 
kvinnor som delade omsorgen med barnens far. De kvinnor som hade delat 
ekonomiskt ansvar och vars barn hade växelvis boende levde ju egentligen i 
den optimala jämställdheten; en genom åren gemensam politisk ambition som 
aldrig lyckats realiseras fullt ut, men som kanske kan göra det i takt med att 

25 Baserat på Ruddicks och Holms resonemang samt min egen analys vill jag dock vilja hävda 
att även moderskap förutsätter beskydd.
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allt fler ensamstående visar vägen. För Ulrika som hade delad vårdnad tycktes 
arrangemanget vara idealt:

Egentligen är det skönt om man har varannan vecka, så man är ju … man har 
ju ett familjeliv varannan vecka, och varannan vecka så får man göra precis 
som man vill. Det är inte många som har det. Då har man ju hur mycket tid 
som helst egentligen. (Ulrika 2008-05-07)

Ulrikas kommentar ligger helt i linje med den lyckligt frånskilde Pontus i 
filmen Varannan vecka (2006). Komedin sensmoral tycks vara att: Visst, allt 
fler skiljer sig. Men fortfarande är det så mycket som är oklart med de här nya 
familjekonstellationerna att ingen riktigt vet vad som är rätt eller fel. Man får 
pröva sig fram och hålla tummarna (jämför Svenska Dagbladet 2006-01-12).

Om modrandets utveckling, kärleken och barnkulten
Det jag alltså velat visa är ett ensammodrande som integrerar såväl modran-
det som fadrandet och som på så sätt skapar det kompletta föräldraskapet i 
en och samma person. Vi ser således ett modrande under ständig förändring 
och framväxten av ensammodrandet har, menar jag, i sin tur underlättats av 
att barnets betydelse ökat på bekostnad av partnerns, en utveckling som jag i 
korthet beskriver nedan. 

I kapitel 3 tog jag upp hur föräldraskapet i västvärlden gått från att se bar-
net som en viktig del av försörjningen och arbetsgemenskapen, till att istället 
se det som ett viktigt emotionellt utbyte. Och från att se barnets utveckling 
som en inre bestämmelse över vilken omvärlden inte råder, till att alltmer 
se det som något som kan formas och där det åligger föräldern att se till att 
barnet utvecklar sin fulla potential. Det är i den sistnämnda gruppen vi finner 
den ökande mängden hyperengagerade curlingmodrare som ser det som sin 
plikt att utveckla och rusta barnet för framtiden. Kanske inte minst för att om-
världen ter sig som alltmer konkurrensutsatt och finansiellt skakig och för att 
det i västvärlden inte längre är självklart, utan snarare tämligen osannolikt, 
att barnet kommer att få det bättre än modraren själv. 

Vid en första anblick tycks det som kärlekens inflytande har ökat över 
tid, men jag skulle snarare säga att den kommit att ta sig nya uttryck. Givet 
att modrandets övergripande mål handlar om omsorgen om barnet och givet 
att den uppmärksamma kärleken är den som garanterar denna omsorg, visade 
dåtidens fostran in i en arbetsgemenskap samma omsorg om barnet som den 
dagens curlingmodrare ger (jämför även Brembeck 1986). Det handlar om att, 
givet de föreställningar om omvärlden som råder, se till att barnet beskyddas, 
utvecklas och accepteras. Ruddick (1995[1989]) och Holm (1993) talar egent-
ligen bara om den altruistiska kärleken. Men i praktiken kan också skönjas ett 
slags förväntad reciprocitet i relationen mellan modrare och barn som de inte 
tar upp; en reciprocitet som förr handlade om en ekonomisk nödvändighet 
och om ett omhändertagande på ålders höst; och som idag i många fall också 
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26 Behovet av egen omvårdnad på ålderns höst kan komma att bli alltmer väsentligt i samband 
med den sneda ålderspyramiden och den alltmer tyngda välfärdssektorn. Någon förväntad 
reciprocitet kom visserligen inte alls till uttryck bland mina informanter och den uppmärk-
samma kärleken är ju per definition altruistisk. Men samtidigt kan modrandepraktikens om-
vårdnad leda till en relation som gör att barnens omvårdnad kommer på köpet. Tidigare forsk-
ning kring barn- och föräldrarelationer pekar exempelvis på att frånskilda fäder är de som 
får den sämsta omvårdnad på äldre dar och menar att detta kan bero de generellt sett svaga 
banden mellan frånskilda fäder och deras barn (Grundy 2005:252). Samtidigt kan gränserna 
mellan vad som kan betraktas verklig altruism eller inte i föräldra- och barnrelationer kan 
vara svåra att dra (se exempelvis i Grundy 2005:237). 

fortsättningsvis handlar om en önskan om framtida omhändertagande26, men 
kanske främst om att barnen alltmer kommit att bli ett emotionellt utbyte. 
Snarare än att som förr vara en ekonomisk nödvändighet, kostar numer barnet 
åtskilligt, men ger istället modraren en mening; en känsla av att vara ansvarig 
och känslomässigt oumbärlig för ett behövande barn. Modrandet ger också 
en känsla av att vara delaktig i en framtid förkroppsligad genom barnet där 
orealiserade drömmar kan projiceras. Och samtidigt behöver barnet en cur-
lande modrare i en alltmer osäker framtid (jämför Beck och Beck-Gernsheim 
1995:105-108). Det vi alltså ser är hur praktiken över tid anpassats till rådande 
förutsättningar. Men att skillnaderna i synen på modrande kan vara stora 
visade inte minst den debatt som blossade upp i USA kring tigermamman 
Amy Chua och de, enligt vissa, tuffa uppfostringsmetoder hon förordar i bo-
ken Battle Hymn of the Tiger Mother (2011). De upprörda rösterna i USA 
var många, men Amy Chua kontrade kritiken med att påpeka hur förfärade 
många asiatiska föräldrar är över många aspekter av västerländskt föräldra-
skap som inte förbereder sina barn inför framtiden (Time 2011). Samtidigt 
ska man vara försiktig med skarpa kulturella gränsdragningar. I Kina heter 
boken Being a Mum in America eller, som nyhetsbyrån Xinhua återgav titeln, 
Being an American mum; möjligen eftersom Chua visserligen uppfostrades 
av kinesiskfödda föräldrar, men själv föddes, växte upp, uppfostrades och 
uppfostrade i USA (Wall Street Journal 2011).

Orsakerna bakom det intensiva curlingmodrandet kan vara många och 
Beck och Beck-Gernsheim ger mig några uppslag (1995:117-119): Som ti-
digare nämnts är en av huvudorsakerna sannolikt att västvärlden gått från 
en fatalistisk syn på barnet till att ge modraren det fulla ansvaret att skapa 
barnets liv. Samtidigt präglas detta ansvar av en känsla av osäkerhet kring 
hur det ska ta sig uttryck rent konkret, dels med avseende på relationen mel-
lan modrare och barn, dels med avseende på de faror som lurar i omvärlden. 
Den moderna modraren kan inte vila i traditionen utan måste i betydligt hö-
gre grad än tidigare förlita sig på experthjälp. Experternas råd är många och 
ofta motsägelsefulla men måste ändå övervägas, eftersom livet är alldeles för 
komplext för att klara sig utan dem. Dessutom gör kärleken till barnet det 
svårt att våga strunta i dem. Vad som kanske framstår som ett överdrivet och 
motsägelsefullt modrande är egentligen bara logiskt. Detta när man ser vad 
det innebär att älska ett barn och vara ansvarig för dess välgång, men samti-
digt vara osäker på hur detta ska uppnås. Kärleken till en partner lämnar ett 
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visst manöverutrymme. Går relationen åt fel håll kan man alltid lämna. Men 
kärleken till barnet vilar däremot tungt på modrarens axlar. Misslyckas man 
finns risken att man förstör barnets chanser. Och risken för att gapet mellan 
vad man vet och vad man borde veta alltid ökar är påtaglig (jämför Beck 
och Beck-Gernsheim 1995:117-119). Men modraren måste hålla koll. Ett barn 
som inte tas om hand på rätt sätt riskerar att inte klara sig och en vägran att 
modra på rätt sätt riskerar hårda sanktioner. Detta eftersom endast hjärtlösa 
modrare vägrar att modra rätt. Och hjärtlös får man inte vara eftersom kärle-
ken till barnet är en samhällelig plikt. Sålunda gör de flesta modrare snarare 
för mycket än för lite och lider ofta av känslan av att de borde göra ännu mer 
(jämför Beck och Beck-Gernsheim 1995:130-133). 

Det är teleoaffektivitetens känslokomponent som driver de handlingar 
som sker inom ramen för praktiken i det att den tillser att handlingarna också 
betyder något för praktikbärarna; och det är sålunda med kärleken som käns-
lokomponent och drivkraft som modrandepraktiken har utformats. Modran-
det bygger på att modraren ska sätta barnet framför sig själv för att utföras på 
rätt sätt. Men det är viktigt att komma ihåg att kärleken till barnet, såsom den 
kommer till uttryck via handlingar, är en del av modrandet som inlärd social 
praktik. Holm påpekar att kärleken och omsorgen i modrandet inte är naturla-
gar, utan mänskligt utformade aktiviteter; känslor är inte enbart ett naturens 
råmaterial, utan har även en kulturellt betingad utformning (1993:208). Kärle-
ken, såsom den kommer till uttryck i praktiken, är med andra ord ett kulturellt 
utformat och betydelsefullt element i den ideala modrandepraktiken. Prakti-
ken är omgiven av känslor, både modrarens egna och barnets; känslor som 
modraren är beroende av för att kunna tolka världen och barnets verklighet 
(Ruddick 1995[1989]:69). Dels är barnets känslouttryck nödvändiga för den 
förståelse modern behöver för att kunna ge omsorg och dels är hennes egna 
spontana känsloyttringar ofta de som ger henne den bästa nyckeln till vad 
praktiken kräver; exempelvis vad barnet bör akta sig för eller vad barnet kan 
komma nära. Snarare än att separera förnuft och känsla gör modrandet den 
känslomässiga reflexiviteten till en av sina yttersta färdigheter. Men känslor-
na orsakar inte handling, utan kan ses som kroppens uttryck för hur saker och 
ting förhåller sig. Det är genom dessa kroppsliga uttryck som livsvillkoren 
blir närvarande (jämför Schatzki 1996:23). Känslor, tänkande och handling 
förutsätter alltså varandra och blir till en sammanlänkad enhet; känslor krä-
ver reflektion, som i sin tur testas genom handling, som i sin tur testas av de 
känslor den framkallar (Ruddick 1995[1989]:70). Men återigen är kärleken en 
del av modrandets ideala utövande och långt ifrån någon naturlag. Det finns 
inget som säger att allt modrande utövas utifrån kärlek. Däremot implicerar 
den ideala praktiken, såsom den beskrivs av Ruddick och Holm, att modraren 
hyser en kärlek till barnet som i sin tur garanterar barnets bästa i alla lägen. 
Och överallt inpräntas det att modraren ska känna kärlek samtidigt som hon 
ständigt reflekterar över om hennes handlingar avspeglar dessa känslor i till-
räckligt hög grad. Det är också viktigt att uppmärksamma det arbete som 
ligger bakom dessa känslor. Feministiska forskare har visat att modraakti-
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viternas koppling till kärlek och omsorg riskerar att dölja eller förringa dem 
genom att naturalisera dem. Det kan exempelvis ske genom att framställa 
familjemåltiden som moderns självklara kärleksbetygelse till sina barn, så att 
den arbetsinsats måltiden faktiskt kräver underskattas (Holm 1993:160; Lup-
ton 1996:40; jämför också DeVault 1991). Dessutom är det, återigen, viktigt 
att betona att kärleken faktiskt inbegriper ett brett känslospann med alltifrån, 
ilska, ångest, lust, glädje, oro och mycket mycket mer som i sin tur kan ta sig 
en mängd olika uttryck i vad vi gör och uttrycker. 

Betydelsen av relationen till barnet var tydlig i empirin och just relatio-
nen till barnet har ju, som tidigare nämnts, också kommit att bli allt viktigare 
i takt med feminismens nedmontering av patriarkens tron. Nu är det istället 
barnet som placeras främst (Miller 1998:123-27). nedmontering av patriarkens 
tron. Nu är det istället barnet som placeras främst (Miller 1998:123-27). Enligt  
Miller kan utvecklingen också ses som ett ifrågasättande av, eller komple-
ment till, senmodernitetens villkorliga, förhandlingsbara och konkurrensut-
satta ”rena relationer” (1998:123); de som enligt Giddens etableras mellan två 
jämbördiga parter och gäller tills vidare; så länge relationen är värd att upp-
rätthållas och så länge var och en får ut tillräckligt mycket av den (1992:62). 
Också Beck och Beck-Gernsheims resonemang ligger i linje med Millers:

Ju fler relationer som blir utbytbara och återkallas, i desto högre grad kan ett 
barn komma att stå i fokus för nya förhoppningar - barnet blir den ultimata 
prestationsgaranten och förser en därmed också med ett livsankare. (Beck 
och Beck-Gernsheim 1995:73, min översättning)

Till skillnad från den rena relationen mellan två jämbördiga parter präglas 
modrarens relation till barnet istället av en kärlek som är självklar, ovillkorlig, 
icke förhandlingsbar och hängiven. Patriarken har ersatts av barnet, men den 
självuppoffrande kvinnan kvarstår alltså i form av modrare. Kärleken måste 
vara ovillkorlig för att praktiken överhuvudtaget ska vara möjlig. Men märk 
väl att det handlar om en modrare som får ett emotionellt utbyte av sin praktik 
på köpet. Den gränslösa relationen mellan modraren och barnet tycks ha kom-
mit att bli allt viktigare i en värld utan bindande traditioner, en värld som bli-
vit alltmer konkurrensinriktad och förhandlande. Prioriteringen av relationen 
till barnet snarare än till partnern kunde också bekräftas i analysen av em-
pirin. Kvinnorna skiljde sig rejält åt både vad gällde livssituationen i största 
allmänhet och i relationen till barnens pappa. Men alla tycktes de nära sina 
barn och de flesta också det gemensamt att de inte tycktes längta efter att leva 
i en kärnfamilj. Barnen bland mina informanter hade endast obetydlig kon-
kurrens av enstaka partners ute i marginalen. Detta trots att det många gånger 
framstod som tungt att ta hand om och sköta försörjningen av hushållet på 
egen hand. För dessa ensammodrande med det kompletta föräldraskapet i en 
och samma person och med barnet i fokus tycktes helt enkelt eventuella part-
ners hamna i perifirin. Det kvinnorna gav prov på liknade i mångt och mycket 
Baks (2003) självbärande strategi som kännetecknas av en strävan att ta tag i 
de möjligheter som finns när man står utanför kärnfamiljen. För dessa mödrar 
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handlar det om att själva forma nya mönster som mor och barn kan utforska 
och styrkan ligger i att göra egna livsval (Bak 2003: 124-126). Kanske har 
maktförskjutningen från patriark till barn gjort det betydligt lättare att axla 
rollen som ensamstående förälder; att bli av med patriarken är kanske ingen 
större förlust för vare sig männen eller kvinnorna? Kanske klarar man sig 
rätt bra utan? Det viktiga är barnen, som man ju har kvar. Kanske är det just 
ensammodrandet som kan leda oss fram till en omtolkning, där modrandet 
inte längre behöver förstås i könsbundna termer? Och som tvingar fram en 
breddning av modrandets teleoaffektiva struktur till att även omfattas av ett 
fadrande? Vad vi ser är en praktik som kanske visserligen är trögrörlig, men 
dock under ständig utveckling. Vad passar väl inte bättre än att avsluta det här 
kapitlet om modrandets utveckling med Annas ord: 

Jag vill ju hellre tänka på mig själv som någon slags familjeexperimentell 
framtidspilot än en stackars ensamstående mamma som råkar bli gravid. 
(Anna, 2008-03-30)
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Det jag har velat belysa i avhandlingen är hur vi kan förbättra vår förståelse 
för konsumtion som socialt och kulturellt fenomen genom att operationali-
sera konsumtionskontexten som ett komplex av sammanhängande praktiker 
i vilket social ordning och mänsklig samexistens etableras; ett komplex som 
i sin tur bidrar till konsumtionens existens genom att på olika sätt definiera, 
forma, möjliggöra, begränsa och värdera den. Detta har jag visat genom att 
studera vilka praktiker som var verksamma i mina informanters måltidskon-
sumtion, vad praktikerna tycktes eftersträva, hur de förhöll sig till varandra 
och vad de därmed sammanfattningsvis kunde säga om konsumtionssituatio-
nen. I kapitel 1 ställde jag vidare frågan om vi kanske kan hitta praktiker som 
visar sig vara mer grundläggande och som tycks genomsyra det mesta som 
har med konsumtionssituationen och även livet i stort att göra, medan andra 
bara tycks spela en underordnad roll. Det är detta jag tycker mig ha funnit i 
modrandet. För trots att jag inledde avhandlingsarbetet med föresatsen att 
studera vardagsmiddagskonsumtionen, tydliggjorde min praktikansats under 
resans gång att det jag egentligen studerade var modrandet. Modrandet visade 
sig nämligen inte bara vara en av många faktorer som påverkade kvinnornas 
måltidskonsumtion, utan den praktik som dominerade konsumtionen. Det var 
modrandet som kunde förklara många av kvinnornas överväganden och be-
slut i samband med måltidskonsumtionen och just vardagsmåltiden framstod 
vidare som en viktig arena som materialiserade de ofta vaga ambitioner och 
strävanden som modrandet försökte uppnå. Vardagsmåltidens genomförande 
var med andra ord ett viktigt element i den teleoaffektiva struktur som hjälpte 
modraren att förhålla sig till sin praktik på en vardaglig basis. 

Dessutom var modrandet inte bara ständigt närvarande i vardagsmåltids-
konsumtionen, utan också i praktiker som på olika sätt påverkade eller var 
påverkade av vardagsmåltiden, däribland förvärvsarbetet och olika former 
av självförverkligande. Men som framkom av analysen, underordnades dessa 
praktiker allt som oftast modrandet. På så sätt materialiserade måltidskon-
sumtionen inte bara modrandet utan också praktikernas inbördes ordning. Att 
modrandet dominerar en situation som vardagsmiddagen bland mödrar är väl 
kanske varken särskilt nytt eller särskilt förvånande, men det min praktikan-
sats gjort är att sätta resultaten i ett sammanhang och dessutom att synliggöra 
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de olika praktiker som kan vara verksamma i den aktuella situationen samt 
deras inbördes ordning. Det analysen av det empiriska materialet med andra 
ord visat är för det första en praktik som tycks mer central och mer kontrol-
lerande än andra praktiker och för det andra en konsumtionssituation som 
tycks fungera med extra symbolisk kraft genom att förankra, organisera och 
materialisera de olika praktikerna och att därmed reproducera samhällsord-
ningar. Frågan är om detta bara gäller modrandet och i just den situation som 
studerades, det vill säga vardagsmåltiden bland dessa ensamstående mödrar? 
Eller om man kan identifiera praktiker som är mer grundläggande och har 
större inflytande över samhällsordningen och därmed också över konsum-
tionen än andra? Jag menar, som nämndes redan i inledningen, att det är just 
denna komplexa härva av praktiker och dess inbördes organisering som ger 
konsumtionen mening och som därför måste lyftas fram i konsumtionsana-
lyser; att vi, för att förstå en konsumtionssituation, måste få en förståelse för 
den ordning, eller kanske anti-ordning, som där eftersträvas. 

Swidler (2001), som bland annat diskuterades i kapitel 2, tar upp frågan 
huruvida vissa praktiker har större inflytande än andra och menar att så är 
fallet genom en belysning av en rad empiriska fall, men värjer sig samtidigt 
för att peka på gemensamma drag som dessa praktiker delar. Vad hon däre-
mot understryker är vikten av att i praktikanalyser fråga sig om det för det 
första kan finnas vissa förankrande praktiker som spelar en viktigare roll i 
reproducerandet av det historiska och sociokulturella sammanhanget än an-
dra; och om det för det andra kan finnas situationer som är särskilt viktiga när 
det gäller att förankra praktiker och reproducera samhällsordningar. Swidler 
efterlyser på det hela taget fler empiriska studier som kan bidra till en ökad 
förståelse för hur dessa mer inflytelserika praktiker fungerar och här är min 
studie ett tydligt bidrag. Hon har bland annat influerats av Sewell (1992), även 
han diskuterad i teorikapitlet, som förtydligar strukturbegreppet och som för-
söker identifiera strukturer som kan sägas vara mer grundläggande än andra. 

Det är mot bakgrund av min egen analys och med viss inspiration från 
Swidler och Sewell som jag på följande sidor vill sammanfatta och vidareut-
veckla praktikperspektivets bidrag till vår förståelse för konsumtionens kon-
text och därmed också vår förståelse för konsumtionen som fenomen. Detta 
gör jag genom att för det första ta fram antal karaktäristika som kan hjälpa oss 
att identifiera praktiker som, genom att vara mer dominerande, får ett större 
inflytande över hur vi konsumerar. Jag väljer att kalla dem för metapraktiker 
och vill med begreppet peka på praktiker som fungerar som ett slags över-
gripande ramverk för andra praktiker. Det är metapraktiken som organiserar 
den praktikhärva kontexten utgör; en praktik som därmed har ett avgörande 
inflytande över vår konsumtion och som därför är just den typ av praktiker 
som vi som konsumtionsforskare bör söka efter. För det andra lyfter jag fram 
att det i västerländska samhällen som vårt, där tradition och religion tappat 
inflytande, tycks vara just konsumtionssituationen som kommit att bli särskilt 
viktig när det gäller att förankra dessa metapraktiker och reproducera sam-
hällsordningar. För det tredje diskuterar jag hur CCT-fältet kan dra nytta av 
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den praktikansats jag presenterar och gör avslutningsvis en sammanfattande 
reflektion över studiens bidrag och begränsningar samt ger förslag till fortsatt 
forskning.

Metapraktikers gemensamma drag 
Avhandlingens praktikansats och dess sammanhängande frågebatteri har till-
sammans med empirin alltså lett fram till begreppet metapraktik och med 
modrandet som ledstjärna vill jag här vidareutveckla resonemanget. Detta 
genom att inte bara utgå från mitt empiriska material, utan också från gene-
rella reflektioner kring modrandets roll i det svenska samhället i stort, och 
presentera fyra distinkta drag hos metapraktiken. Jag vill undvika att rang-
ordna dragen, utan ser dem snarare som ömsesidigt beroende och samtidigt 
som tillräckligt betydelsefulla för att lyftas fram vart och ett för sig. Vidare 
vill jag på intet sätt hävda att en metapraktik måste inneha alla dessa drag för 
att ses som en metapraktik, utan ser snarare presentationen som följer som en 
karaktäristik under uppbyggnad, däribland I) praktikens betydelse för sam-
hällsordningen; II) praktikens generaliserbarhet, densitet och överordning; 
III) praktikens reglering och slutligen IV) praktikens stabilitet eller snarare 
trögrörlighet.  

Men innan jag går in på detaljer vill jag för det första påminna läsaren om 
att det inte handlar om att kartlägga några djupstrukturer à la Lévi-Strauss, 
utan om praktiker. På samma sätt som Giddens (1984:25) och Schatzki (1996) 
ser jag praktiker som bestående av såväl strukturer bortom tid och rum som 
av genomföranden i tid och rum; genomföranden som i sin tur alltid är unika. 
För det andra vill jag erinra läsaren om att Giddens (1984) praktikresonemang 
skyler det som Schatzki (1997; 2001b) lyfter fram med hjälp av begreppet 
teleoaffektivitet, nämligen att praktiker inte bara kräver att vi kan utföra dem 
utan även att vi vill utföra dem. För att fortleva måste praktiker genomföras 
och detta bidrar praktikens teleoaffektivitet, det vill säga mål och mening, 
med. Teleoaffektiviteten löper som en röd tråd genom metapraktiken och 
påverkar också omgivande praktiker och därmed samhällsordningen i stort. 
Som tidigare nämnts utgör den uppmärksamma kärleken ett avgörande ele-
ment i den teleoaffektiva struktur som knyter samman modrandepraktiken 
och som garanterar att modraren alltid har barnets behov för ögonen (Rud-
dick 1995 [1989]:359). Min analys har visat att modrandets omsorg om barnet 
är ett så betydelsefullt mål att det inte bara garanterat modrandets fortsatta 
existens, utan också haft inverkan på intilliggande praktiker. Till skillnad 
från strukturalismens externt påtvingande makrostrukturer handlar således 
metapraktiken om något vardagligt, konkret och föränderligt med mål och 
mening för sina utövare och det är mot denna bakgrund som jag vill diskutera 
de inslag som kan sägas karaktärisera metapraktikerna. Jag kommer i det som 
följer att diskutera dem generellt, men också att illustrera dem med hjälp av 
min egen empiri. 
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I. Praktikens betydelse för samhällsordningen
En metapraktik är, som jag ser det, en praktik som förankrar den aktuella sam-
hällsordningens grundläggande synsätt och mål och blir på så sätt också mer 
genomgripande och mer inflytelserik än andra praktiker vad gäller utform-
ningen och begränsandet av handling (jämför Swidler 2001:90). Modrandet 
är exempel på en sådan praktik. Dess grundläggande syfte är att garantera 
människans och samhällets fortlevnad genom att se till att barnen överlever 
och uppfostras till funktionsdugliga samhällsmedborgare som kan driva sam-
hället vidare. Praktiken förekommer så vitt man vet i alla kända samhällen, 
men hur den konkret utformas och vilka som normeras att utöva den varierar 
dock från samhälle till samhälle (jämför Holm 1993:153). I många samhällen 
fungerar den goda modern som en tankefigur som står som samhällets väk-
tare och förmedlare av goda värden: 

Den goda modern kan identifieras genom sina uppoffringar, sin förmåga att 
vårda, och genom sin moraliska godhet – samma tankefigur överallt. Den 
goda modern är naturligtvis en idealiserad, monumental figur som  kastar en 
skugga av underprestation över alla riktiga mammor. (McDonagh 1999:228 i 
Davies et al. 2010b:389, min översättning)

Genom att överföra en moral av uppoffringar, arbete först och njutning se-
dan på sina barn, säkrar den västerländska modraren på så sätt också den 
ideologi som enligt Weber varit en förutsättning för det kapitalistiska syste-
mets överlevnad. Sålunda ger praktiken inte bara modraren ett stort ansvar, 
utan potentiellt också en stor makt genom den kontroll modraren har över 
de framtida samhällsmedborgarna. Det är ju hon som ska guida dem genom 
den grundläggande samhällsordningen som är summan av alla samhällets 
praktiker. Samtidigt garanterar praktikens mål och mening, däribland om-
sorgen och den uppmärksamma kärleken, att hon inte utnyttjar makten för 
egna syften, utan att hon hela tiden agerar utifrån barnets bästa. Och för att 
anses vara en lyckad modrare, måste hon så småningom också släppa kon-
trollen. På så vis kan modrandet tyckas idealt för samhällsordningen genom 
att garantera ett ansvars- och maktflöde från gamla till nya samhällsmedbor-
gare. Samtidigt finns det i praktiken en viktig förändringspotential som i sig 
kan rubba ordningen. Detta eftersom praktikens genomförande i tid och rum 
alltid är unikt och alltid kan göra avsteg från den inneboende strukturen. På 
så sätt måste dess inneboende struktur ses som process snarare än som ett 
stabilt och oföränderligt tillstånd (jämför Giddens 1984). Inte minst har vi 
sett hur modrandet förändrats över århundrandena och anpassat sig till nya 
villkor. Måltidskonsumtionen är i sin tur en av de arenor som materialiserar 
metapraktiken och som därmed också bekräftar samhällsordningen. Den har 
visat sig vara ett konkret verktyg i den teleoaffektiva strukturen som hjälper 
modraren att förhålla sig till sin praktik på daglig basis och som också tycks 
göra dess långsiktiga mål lättare att hantera. Jag vill därför hävda att vår stän-
diga oro över måltidskonsumtionens vara eller icke vara sålunda kan förklaras 
av modrandets betydelse för samhällsordningen. 
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Samtidigt blir praktiker som är viktiga för samhällsordningen också mer 
för-givet-tagna och har en tendens att essentialiseras. Inte minst eftersom de 
genom sin betydelse ofta redan genomsyrar en stor del av samhällets hand-
lande och därmed också blir svårare att undvika. Genom sin ständiga närvaro 
sker internaliseringen allt tidigare. Modrandepraktiken, exempelvis, inter-
naliseras mer eller mindre direkt redan från barnsben. Melina, exempelvis, 
kunde vara djupt engagerad i att förbereda allehanda rätter framför sin lek-
saksspis medan Marie gjorde detsamma framför sin. Genom att internaliseras 
tidigt förvandlas praktiken till en andra natur som inte riktigt kan förklaras 
explicit. Det är helt enkelt så man gör och ingenting som kan ifrågasättas eller 
som ens behöver analyseras. Med hjälp av sin tysta kunskap gör modraren 
helt enkelt bara det som känns rätt och riktigt. Informanterna visade alla hur 
det modrande som hade internaliserats sedan barnsben forsatte att prägla dem 
och utgöra en naturlig del av deras varande. Vissa av dem protesterade dock 
mot delar av den modrandepraktik som hade insocialiserats, men visade ock-
så hur svårt det var att lära om trots nya intryck. Måltidskonsumtionens del i 
modrandepraktiken är exempel på något för-givet-taget som många internali-
serat och gör på det sätt som uppfattas som rätt och riktigt utan att egentligen 
kunna förklara varför; vi måste ju ändå äta, så varför inte äta tillsammans 
runt ett dukat bord och ha trevligt. Att själva måltiden blir den arena på vilken 
modrandepraktiken och dess relation till andra praktiker och samhällsord-
ningen i stort exponeras var helt enkelt inget informanterna tänkte på. Att de 
och deras barn skulle äta på detta sätt var, kort och gott, någonting självklart.

II. Praktikens generaliserbarhet, densitet och överordning
Ju viktigare en praktik är för samhällsordningen, desto mer tycks den sträck-
as ut och generaliseras för att på så sätt bevara ordningens status quo. Genera-
liserbarheten handlar om praktikens förmåga att göra just detta; att utsträckas 
till att användas i olika situationer och inom olika områden. Alla praktiker är 
dock per definition oändligt generaliserbara eftersom antalet situationer som 
kan tänkas dyka upp inom den specifika praktiken i princip är oändligt (jäm-
för Schatzki 1997:296). Men det är antalet konkreta generaliseringsexempel 
som visar i hur hög grad praktiken de facto har utsträckts till att användas 
inom olika områden och som därmed också visar hur inflytelserik den är. 
Vårt samhälle är exempelvis inte baserat på en schackspelspraktik där vi alla 
tilldelats roller såsom kungar, damer, torn, löpare, springare eller bönder och 
där schackspelets regler dominerar livet och appliceras på samhället som hel-
het. Schack är i dagsläget ingen styrande samhällsprincip utan bara intressant 
inom vissa separata sektorer i samhället och utövas då som tävlings- eller säll-
skapsspel. Vi lever däremot i ett samhälle som i hög grad är baserat på mod-
randepraktiken och där en stor del av mångas görande kan sägas ske utifrån 
denna praktik och vars generaliserbarhet kan uppvisa otaliga konkreta exem-
pel. Modrandet är en sådan praktik som över tid visat att den kan ske obero-
ende av situation och levnadsförhållanden. Att modra kräver egentligen ing-
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enting mer än en modrare och ett behövande barn och kan i princip appliceras 
på vilken situation som helst där dessa två befinner sig. Mina västerländska 
informanter lever exempelvis idag i en konsumtionskultur där de för att förse 
barnet med näring på ett för praktiken tillfredställande sätt måste lära sig att 
hantera marknaden, medan de för några hundra år sedan istället hade varit 
tvungna att lära sig hantera jorden. Varje ny erfarenhet formar praktikens ut-
förande. Blir den överflödig försvinner den, men behövs den hänger den kvar 
och ingår i ett förhållande av ömsesidig påverkan med omgivande praktiker. 

Generaliserbarheten är också kopplad till metapraktikens förmåga att 
underordna och/eller inordna omgivande praktiker27 och metapraktiken blir 
mer förtätad och överordnad ju fler praktiker den underordnar och inordnar. 
Livet består inte av ett antal snyggt avgränsade praktiker som genomförs en 
i taget, utan snarare av en hel härva praktiker som konkurrerar sinsemellan. 
Min analys visade att kvinnorna i samband med middagen inte bara utförde 
en praktik i taget, utan att de snarare var inblandade i en mängd praktiker 
samtidigt. Men snarare än ”fragmenterade jag” med en rad olika positioner 
som var svåra att få ihop på ett sammanhängande sätt, uppvisade kvinnorna 
en viss koherens mellan praktikerna. Det uppnåddes genom att låta de öv-
riga praktikerna underordnas och samordnas med, eller inordnas i det do-
minerande modrandets mål. I den mån praktikerna inordnades i modrandet 
utsträcktes också teleoaffektiviteten till att även omfatta dessa praktiker, ex-
empelvis genom att arbeta för att kunna ta hand om sitt barn och sätta mat på 
bordet. Övriga praktiker blir på så sätt både organiserade och begränsade av 
denna dominerande praktik. Modrandets dominans i samband med middagen 
underlättade också kvinnornas reflexiva strävan att uppnå en sammanhål-
len livsberättelse (jämför Giddens 1991:13); en berättelse som uppenbarligen 
helst skulle handla om just modrandet. Om individen, som Reckwitz påpekar, 
utgör den unika skärningspunkten mellan praktiker (2002:256), ser det så-
lunda ut som att positioneringen mellan praktiker i dessa skärningspunkter 
innehar en viss systematik. En sådan positionering utgörs med andra ord av 
modrandets dominans över, men också samexistens med andra praktiker. Vad 
som alltså etableras är uppsättningar av ömsesidigt förstärkande praktiker 
som i sin tur förankrar den dominerande praktiken ytterligare. 

Frågor som inställer sig i samband med praktikuppsättningar är hur prak-
tiker kan blandas och om vissa praktikkomplex låter sig beblandas och över- 
eller underordnas bättre än andra (jämför Warde 2005:149)? Är det kanske så 
att vissa praktiker inte kan leva under samma tak och därför inte kan mixas 
enligt nuvarande samhällsordning? Att praktikerna är så omaka eller att kon-
kurrensen mellan praktikerna är så hård att någon över- eller underordning 
inte kan etableras? Bland mina informanter var den redovisade praktikkom-
binationen på intet sätt enkel att utföra, men föreföll ändå självklar. Det var 

27 Som tidigare nämnts innebär underordning enligt min definition att praktiken fortfarande 
kan vara självständig, medan inordning däremot innebär att praktiken upphör att vara själv-
ständig för att istället bli ett medel och därmed upptas av en annan praktiks teleoaffektiva 
struktur. 
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ju så här det måste gå till. Modrandets omsorgsfokus förkroppsligades i hög 
grad av kvinnornas hela praktikuppsättning; ett fokus som visat sig vara yt-
terst motståndskraftigt och elastiskt under det senaste århundradet, även i 
samband med de relativt stora samhällsförändringar som ägt rum när kvin-
norna har gått ut i offentlighetens förvärvsarbete och självförverkligande. 
Kanske för att samhällsordningen har behövt ett modrande att hänga sig fast 
vid när förändringens vindar blåst? Ett modrande som ännu är ytterst köns-
specifikt och som, till skillnad från kvinnligt förvärvsarbete och självförverk-
ligande, tycks vara svårt att överordna eller ens kombinera med dess manliga 
dito. Men kanske är det just ensammodrandet som kommer att visa vägen 
mot större jämlikhet. Analysen av empirin har visat att ensammodrandet krä-
ver en kombination av såväl omsorg som försörjning och självförverkligande. 
Statistik visar dessutom att ensammodrandet blir allt vanligare bland männen 
och pekar sålunda mot att de tar ett alltstörre ansvar för omsorgen.28 Men 
risken finns att såväl männen som kvinnorna faller tillbaka in i gamla möns-
ter i samband med nya familjebildningar. Det vi ser är en praktik som, med 
sina omgivande underordnade och inordnade praktiker, leder till en förtätad 
och överordnad praktik. Men där samtidigt detta underordnade och inordnade 
bara tycks kunna kombineras med vissa praktikkomplex och inte med andra. 
Detta eftersom densiteten och överordningen är reglerad av den dominerande 
samhällsordningen.

III. Praktikens reglering 
En praktik av stor betydelse för samhällsordningen lämnas inte att utvecklas 
vind för våg. Vid sidan av den tidiga internaliseringen utsätts metaprakti-
ken också för en större explicit reglering (jämför Holm 1993:105). Men för 
att få effekt kan regleringen dock inte komma utifrån, utan måste uppstå i 
praktiken och absorberas av den. En förutsättning för detta är att regleringen 
utgår från praktikens faktiska struktur och dess effekt avgörs först i samband 
med praktikens genomförande. Makt handlar om kontroll över handling och 
därmed också över praktiker (jämför Giddens 1984:283). Den måste således 
uppstå i och vara en del av praktiken för att kunna förändra eller ytterligare 
befästa dess konkreta utförande. Modrandet är exempel på en praktik som i 
en välfärdsstat som vår successivt tagits över av samhället i form av mödra-
vårdscentraler, barnavårdscentraler, daghem, skolor, livsmedelsverk et cetera.  
Via detta offentliga professionella modrande normeras praktiken på så sätt av 
såväl parlamentariska samhällsbevarare (jämför Holm 1993:105) som sam-
hällsförändrare. Som vi kunde konstatera i kapitlet som diskuterade familjens 
och måltidens väg in i senmoderniteten har utformningen av välfärdspoliti-

28 En majoritet bland barnen med separerade föräldrar bor visserligen fortfarande med sin 
mamma, men allt fler lever i växelvis boende. Vid mitten av 1980-talet bodde bara 1 procent 
av barnen med separerade föräldrar växelvis lika mycket med båda sina föräldrar. År 2006-07 
var siffran 28 procent (Statistiska centralbyrån 2009d). Hur många av föräldrarna som lever 
i nya relationer efter en separation vet man dock inte så mycket om, här saknas tillfredstäl-
lande statistik.
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ken haft ett stort inflytande över hur modrandepraktiken utformats, däribland 
relationen mellan arbete, barnomsorg och självförverkligande. Vi kan här se 
hur lagstiftningen medverkat till att få modrandepraktiken att gå från ett rent 
modrandet till ett förvärvsarbetande modrande.

Men det tillkommer givetvis även utomparlamentariska intressen som 
på olika sätt reglerar praktiken, såväl kommersiella som icke-kommersiella. 
Modrarnas modrare och andra modrare reglerar praktiken direkt genom sitt 
eget utövande. Men även utomstående experter, som ser det som sin uppgift 
att skydda, främja, vägleda och/eller helt enkelt tjäna pengar på modrandet 
kan bidra med explicita regler. Det kan vara experter såsom fadrare, psykolo-
ger, reklammakare, journalister eller konsulter som bidrar med regler; regler 
som såväl reflekterar ett redan existerande modrande som skapar nya och för-
ändrade förutsättningar för ett nytt. Genom att specificera hur handlingarna 
bör genomföras för att uppfattas som korrekta utgör, som tidigare nämnts, 
de explicita reglerna enligt Schatzki (1997; 2001b) sålunda en normativ kraft 
som kan påverka framtida handlingar och därmed också praktiken. Ett exem-
pel på explicita rekommendationer, som också omnämndes i analysen, är hur 
OLW i sin reklam anspelar på fredagsmyset och därmed bidrar till norme-
ringen av vad ett ”riktigt” fredagsmys bör innehålla. Ett annat exempel är de 
många skrivningar som återfinns på Internet om mat ”lagad med kärlek”. Det 
alluderar tydligt på modrandets uppmärksamma kärlek, men specificerar med 
hjälp av explicita rekommendationer vad denna uppmärksamma kärlek kan 
innebära rent konkret. Genom sitt konkreta uttryck tycks måltiden vara ett 
viktigt verktyg i normeringen av modrandet; normer som visserligen måste 
utgå från och skapas i praktiken, men som kan förmedlas av såväl andra mod-
rare som av externa intressen i offentliga och privata institutioner. 

Reklam, media och populärkulturen rent generellt spelar en nyckelroll i 
regleringen genom att öppna upp för offentliga samtal och såväl själva nor-
mera som bidra till normernas spridning. Metapraktikens närvaro i olika of-
fentliga samtal, eller diskurser, är per definition stor eftersom den genomsyrar 
en så stor del av samhällets handlande. Som tidigare nämnts är det enligt 
praktikperspektivet dock inte diskurserna i sig som konstituerar samhälls-
ordningen, utan praktikerna. Av detta följer att diskurserna inte lever sitt eget 
liv utan att de inordnas i praktiker och att deras mening därmed definieras 
utifrån den eller de praktiker de utgör en del av. Dels kan diskurser vara en 
praktik i sig, dels kan de vara en del av eller utgöra kommentarer på de ”verk-
ligheter” som konstituerats i och igenom praktikerna (jämför Biernacki 1994 
i Swidler 2001:85). Även om en praktik i en del av sitt utförande kanske är 
tyst och diskret, kan den därmed forma och vara ytterst närvarande i de mer 
högljudda offentliga samtalen. Det gäller ofta en så för-givet-tagen del av li-
vet som metapraktiken. Vi tänker helt enkelt inte på att den faktiskt är stän-
digt närvarande i det offentliga samtalet. Egentligen märks det först när den 
plockas ut och skärskådas. Det är med andra ord modrandepraktiken i sig som 
formar synen på modrande och på de aktiviteter som ingår i modrandet, däri-
bland måltidskonsumtionen, och som därmed också formar det som uttrycks 
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i det offentliga samtalet. Vardagsmiddagen har länge varit hett debatterad och 
tycks på många sätt ha fått sin mening via just modrandet. Som tidigare redo-
visats har exempelvis den offentliga oron över måltidens försvinnande varit 
ett stående inslag under hela 1900-talet och för att koppla diskussionen till 
modrande kan detta med andra ord vara ett utryck för konservativa krafters 
månande om att inte förändra det traditionella modrandet såsom bärande del 
av samhällsordningen. 

I samband med talet om regleringar måste vi också komma in på frågan 
om praktikens belöningar och bestraffningar. Enligt Warde är det just i rela-
tion till belöningssystemet som vi empiriskt kan utforska praktikers över- och 
underordning (Warde 2005:147). Ju mer framgångsrikt praktiken utförs de-
sto högre status erhåller man inom praktikgemenskapen och ju mer presti-
gefull och inflytelserik praktiken är i samhället, desto högre prestige röner 
man i samhället i stort. Som nämndes tidigare är praktikens interna belöning 
en funktion av dess komplexitet (Cziksentmihaly 1992 i Warde 2005:143). 
Modrandet är inte bara ytterst komplext. Dess interna belöningar utgörs också 
av den relation det bidrar till att utveckla. Betydelsen av relationen till bar-
net var tydlig i empirin och just relationen till barnet har ju, som tidigare 
nämnts, också kommit att bli allt viktigare på bekostnad av relationen till 
partnern (Miller 1998:126). Utvecklingen kan dels ses som ett resultat av pa-
triarkatets underminering, dels som ett ifrågasättande av, eller komplement 
till, senmodernitetens villkorliga, förhandlingsbara och konkurrensutsatta 
”rena relationer”; de som enligt Giddens gäller tills vidare, så länge relationen 
är värd att upprätthållas och så länge var och en får ut tillräckligt mycket 
av den (1992:62). Till skillnad från den rena relationen präglas modrarens 
relation till barnet istället av en kärlek som är mer ovillkorlig, hängiven och 
självklar (jämför Miller 1998:126-127). Snarare än att som förr vara en ekono-
misk nödvändighet, kostar numer barnet åtskilligt, men ger istället modraren 
ett emotionellt utbyte och mening; dels en känsla av att vara ansvarig och 
känslomässigt oumbärlig för ett behövande barn, dels en känsla av att vara 
delaktig i en framtid förkroppsligad genom barnet där orealiserade drömmar 
kan projiceras. Dessutom tycks barnet behöva ett allt intensivare modrare i en 
alltmer osäker konkurrensinriktad och förhandlande framtid (jämför Beck 
och Beck-Gernsheim 1995:105-108). Men utöver detta kanske modrandet 
också fungerar som en mental livboj i samband med eget omvårdnadsbehov 
på ålderns höst. 

Det handlar också om externa belöningar som kan sägas vara beroende 
av praktikens inflytande och prestige i samhället; något som i sin tur är av-
hängigt de resurser, i form av kapaciteter att påverka och förändra sociala ske-
enden, som den har tillgång till och kan alstra (Giddens 1984:15). Modrandet 
är exempel på en praktik vars löpande arbete aldrig varit särskilt högt skattat. 
Dess utövande har aldrig gett något större explicit inflytande, men slutresul-
tatet, medborgaren, är dock av yttersta vikt och den som utövar modrandet 
röner hård kritik om hon misslyckas (se exempelvis Holm 1993:163). Sålun-
da ska vi kanske snarare än extern belöning, tala om bestraffning, såväl in-
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ternt som externt. För finns det något värre straff än att vara sedd som en 
dålig mamma? Modraren har internaliserat praktiken, känner dess gränser 
och upplever sig ständigt bevakad av såväl väninnor, som av mamma, bar-
navårdscentral, dagis, skola och grannar; något som i sin tur gör henne yt-
terst uppmärksam (Ruddick 1995[1989]:111). Jag skulle alltså vilja hävda att 
den relation modrandet har potential att utveckla och den hårda dom en dålig 
modrare riskerar att få av såväl sig själv som av sin omgivning medverkat 
till praktikens generaliserbarhet och fortsatt starka ställning bland kvinnorna. 
Belönings- och bestraffningssystemet leder sålunda till att man som mamma 
i första hand strävar efter att vara modrare. Men att man dessutom, eftersom 
det i dagens senmoderna samhälle inte är möjligt att ”bara” vara modrare, 
tvingas föra med sig praktiken in i allt fler sfärer. Samtidigt är det viktigt att 
ha kontroll på gränserna, något som inte minst Maries middagsbjudning il-
lustrerade. 

IV. Praktikens stabilitet eller snarare trögrörlighet 
Trots praktikens starka ställning bland kvinnorna tycks dock förändringar 
vara i sikte, inte minst eftersom även män i yngre generationer blivit intres-
serade av modrarrelationen (jämför Johansson and Kuosmanen 2003). Det 
vi ser är exempel på är förändringar av hela praktikkomplex orsakade av en 
kombination av bland annat omdaningar i teleoaffektiva strukturer, förståel-
ser och materiella förutsättningar samt av explicita uppmaningar, belöningar 
och bestraffningar; något som i sin tur gör att modrandet kanske pö om pö 
kan muta till sig ytterligare utrymme även bland männen och i slutänden inte 
längre behöver förstås i könsbundna termer. Min analys visade att de ensam-
stående kvinnorna tvingades att såväl modra som fadra för att få ihop allt det 
som förväntades av dem. Och de informanter som i samråd med papporna 
hade ett organiserat växelvis boende lät ana att papporna också gjorde det-
samma. Där utövade kvinnorna själva både ett modrande och fadrande under 
”sina veckor”, och egentligen inte bara då utan hela tiden, ständigt och jämt. 
Det fanns exempel på hur kvinnorna höll koll på och i viss mån försökte ”in-
ternalisera” modrandet även hos papporna, något som samtidigt kunde vara 
mycket känsligt. Däribland Ulrikas skämtsamt ställda, men ändå allvarligt 
menade fråga: ”Vet du hur en tomat ser ut”? Som nämndes tidigare kan de 
olika förväntningarna på moderskap och faderskap skapa utmaningar för den 
nyblivne ensamstående pappan som tidigare mest bara fadrat; utmaningar 
som ofta accentueras av media och marknad (Harrison och Gentry 2007).

Det externa bemötandet gentemot män som modrar är dock blandat både 
vad gäller belöning och bestraffning och än tycks det vara en lång väg att 
vandra mot fullständig jämställdhet; fortfarande kan män som tar ut föräld-
raledighet ses som en belastning för företaget, medan kvinnor bara gör det 
som förväntas (jämför Haas och Hwang 2007); fortfarande utmålar media 
en far som läser sagor och som vet namnet på sina barns läkare som ett hel-
gon, medan en mamma som inte gör det ses som en syndare (jämför Dou-
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glas och Michaels 2004:8 i Davies et al 2010:389); fortfarande kan modern 
straffas för sina barns synder oavsett, medan fadern egentligen bara gör det 
om han förlupit hemmet, missbrukar eller slår fru och barn (jämför Dagens 
Nyheter 2011-01-05); ja, fortfarande ses kvinnors engagemang i modrandet 
som en självklarhet, medan männens dito är något extraordinärt. På det hela 
taget handlar det om en för-givet-tagenhet bland breda lager i samhället som 
gör metapraktiken mer svårföränderlig (jämför Sewell 1992:22). Trögheten 
handlar också om metapraktikens densitet och förmåga att underordna andra 
praktiker. För det som påverkas vid eventuella förändringar inbegriper inte 
bara familjens interna relation utan hela samhällsstrukturer. Sannolikt är det 
just därför som den här typen av praktikuppsättningar, de som strukturerar 
breda domäner av samhällslivet, blir så långlivade; de samordnar en mängd 
aktörers handlingar och kan därför inte ändras utan att störa flera lager av den 
kollektivt skapade ”verkligheten” (jämför Swidler 2001:86). 

Det jag sammanfattningsvis presenterat är sålunda ett slags metaprak-
tikskaraktäristik som ska hjälpa oss att söka efter de praktiker som har det 
avgörande inflytandet över den konsumtionssituation vi vill förstå. Det är just 
denna metapraktik och det praktikkomplex som underordnas den, som jag 
menar bidrar till konsumtionens existens genom att på olika sätt definiera, 
forma, möjliggöra, begränsa och värdera den (jämför Schatzki 2002:59-62). 
Men jag vill samtidigt understryka att konsumtionskontexten inte är stabil 
utan flytande eftersom gränserna mellan de olika praktikerna är flytande och 
att det är en preliminär karaktäristik som behöver ytterligare empiriska stu-
dier för att konsolideras.

Konsumtionssituationen som metapraktikernas  
förankrare
Vi har följaktligen metapraktiker som organiserar andra praktiker och vi har 
vidare situationer eller arenor som är särskilt viktiga och symboltunga när 
det gäller att förankra och organisera dessa praktikuppsättningar samt mani-
festera och reproducera de samhällsordningar som där etableras. I takt med 
kapitalismens dominans och utbredning inom allt fler områden i samhället 
(jämför Sewell 1992), tycks just konsumtionssituationerna ha kommit att bli 
allt viktigare arenor när det gäller dessa förankringar, organiseringar och ma-
nifestationer. Här utgör vardagsmåltiden ett tydligt exempel, där modraprak-
tikens utövare har att göra med en marknad som tillhandahåller resurser som 
de hanterar i samband med modrandets utövande. Kommersialiseringens ut-
bredning leder därmed till att konsumtionen i allt högre grad bidrar till prakti-
kernas genomförande och med detta också till att materialisera deras strävan. 

Kapitalismens övergripande mål handlar om att omvandla användnings- 
och symbolvärde till bytesvärde (jämför Sewell 1992:25); och ju mer om-
fattande utövandet av olika praktiker är, desto större är den kapitalistiska 
vinstpotentialen. Just metapraktiker borde därför vara extra intressanta att 
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kommersialisera eftersom de, per definition, redan genomsyrar en så stor 
del av samhället. Men för en lyckad kommersialisering, där delar av prakti-
ken kommodifieras och görs till kulturella resurser på en marknad, krävs att 
marknaden knäcker praktikens logik; en logik bortom själva konsumtionsak-
ten. Det är just detta de expertsystem Giddens (1991) talar om gör, nämligen 
plockar ut lokala, vardagliga färdigheter och omorganiserar dem utifrån tek-
nisk kunskap. Detta leder till att människor i allt högre grad har begränsad 
kunskap om helheterna i vardagen och därför måste ha en ökad tillit till de 
olika experterna. Experterna erbjuder i sin tur sina tjänster både på den kom-
mersiella och samhälleliga marknaden. Och, som nämndes redan tidigare, är 
den omvandling familjen genomgått under senmoderniteten ett tydligt exem-
pel på hur uppgift efter uppgift lyfts bort från vardagslivet för att istället tas 
över av experter som välfärdsstat, industri, konsulter och medier med flera. 

Modrandet har varit en tacksam praktik att överlämna till experter. Inte 
minst för att den även måste kombineras med andra praktiker och därför 
ofta är så svår att få ihop. För mina informanter handlade det, som tidigare 
nämnts, förutom om modrande även om praktiker relaterade till jaget och 
det omgivande samhället. Men det var, som tidigare nämnts, också tydligt 
vilken hierarki som måste råda; modrandet var det som dominerade och som 
övriga praktiker måste underordnas. Middagen fungerade här som en arena 
som åskådliggjorde huruvida kvinnorna klarade detta balanserande eller inte 
och blev på så sätt ett slags gränsvakt som skiljde ordning från kaos. Om 
middagen inte gick att få till på det sätt som uppfyllde modrandets övergri-
pande mål fick man känslan av att kaos hotade. För att klara sig från kaos 
måste kvinnorna ta marknaden till hjälp. Men deras relation till marknaden 
var samtidigt komplicerad. Den var inget man kunde vila i, utan något man 
måste vara alert, aktiv och vaksam i relation till eftersom den lika gärna som 
att hjälpa kunde lura och stjälpa. Kanske härstammade vaksamheten från att 
det många gånger framstod som att det var deras oförmåga som hade kom-
mersialiserats, vilket ju egentligen är hela reklamens dominerande logik; Du 
klarar inte det här själv, men vi hjälper dig att undvika misslyckande! (jämför 
Davies 2006; Prothero 2006).

Konsumtionssituationerna handlar om hanterandet av såväl fysiskt som 
immateriellt marknadsmaterial som bidrar till praktikens genomförande. Här 
tycks fysiska och väldigt konkreta manifestationer av praktiken vara extra 
populära. Kanske för att de är så påtagliga och därmed också mer eller min-
dre omedelbart bedömbara. Som också Miller (1998) konstaterar tycks även 
känslor behöva något handfast att hålla sig till. Middagen är just ett sådant 
exempel som träder fram som en konkret manifestation av modrandet. Som 
analysen visat, var det just i samband med middagen som modrandets strä-
van kunde manifesteras och som dess dagliga etappmål kunde konkretiseras. 
Men, som vi sett, består det konkreta modrandet inte bara av fysiska var-
dagsmiddagar. Det kan också vara ett besök på teatern eller att gemensamt 
sjunka ner framför tv:n. Exakt vilka produkter eller tjänster som är lämpliga 
och hur bearbetningen av dem ska gå till dirigeras inom praktikens teleoaf-
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fektiva struktur. Men det är samtidigt viktigt att påpeka att produkterna och 
tjänsterna inte bara är en konsekvens av praktiken utan att de, som varandes 
en del av praktiken, också löpande påverkar den (jämför Warde 2005:141, 
Sewell 1992:13). 

Överhuvudtaget kan, menar jag, konsumtionssamhällen alltså sägas 
beskriva samhällen där konsumtionen är den centrala aktivitet i vilken me-
tapraktikern förankras och som därmed utgör en viktig del av dess teleo-
affektiva struktur. Enligt Slater representerar konsumtionskulturen ett slags 
djupgående sekularisering som ”i princip är universell och opersonlig” (Slater 
1997:26). Innebörden av detta är att allt kan kommersialiseras, såväl objekt 
som aktiviteter och relationer. Allt är tillgängligt för alla och det enda som 
behövs är pengar. Marknadskrafterna ger sig in i grundläggande sociala feno-
men som praktiker och då inte minst metapraktiker vars dominans gör dem 
extra attraktiva. Men det innebär också att man som del av ett konsumtions-
samhälle heller inte har något val utan i princip tvingas att i allt högre grad 
definiera sig som konsument; däribland att man som modrare i allt högre grad 
tvingas lära känna sina barn genom deras konsumtionsvanor (jämför Trolle 
Linnet 2010:48). Inom konsumtionskulturen är sålunda den mest domineran-
de praktiken av dem alla, metapraktikernas metapraktik, just den kapitalis-
tiska praktiken (jämför Sewell 1992). 

CCT, konsumtionen och metapraktikerna 
Det är sålunda genom att konceptualisera konsumtionen som en konsum-
tionssituation där en eller flera metapraktiker förankras samt manifesterar 
och reproducerar samhällsordningen som jag menar att vi också kan förstå 
den kontext inom vilken konsumtionen verkar. Konsumtionen är följaktligen 
inte ett syfte i sig utan handlar om hanterandet av såväl materiellt som im-
materiellt marknadsmaterial som bidrar till praktikens genomförande. Ge-
nom konceptualiseringen har jag kunnat visa att en konsumtionssituation 
som vardagsmåltiden bland ensamstående mödrar måste förstås genom en 
metapraktik som modrandet och hur denna metapraktik också organiserar 
andra praktiker. Det var således modrandet som kunde förklara kvinnornas 
överväganden och beslut i samband med hanterandet av olika marknadsma-
terial och det var vardagsmåltiden som bidrog till att materialisera modrandet 
och att manifestera den samhällsordning som slog fast att modrandet skulle 
överordnas såväl förvärvsarbete som självförverkligande. 

Jag menar att CCT-fältets hittillsvarande användning av praktikper-
spektivet i form av konsumtionspraktiker skapat en teoretisk bakbundenhet 
som förhindrat möjligheten att se bortom konsumtionen som sådan. Begrep-
pet konsumtionspraktiker gör det helt enkelt svårt att se vad som inte är att 
hänföra till konsumtion och vad som sålunda inte bara konsumeras för kon-
sumtionens skull. Begreppet gör det också svårt att sortera i den härva av 
praktiker som ofta är involverad i olika konsumtionssituationer och att se hur 

Metapraktikens logik



238

de olika praktikerna förhåller sig till varandra. De artiklar som satt tonen på 
CCTs praktikperspektiv och som i hög grad valt att fokusera på just begrep-
pet konsumtionspraktiker diskuterades redan i inledning och i kapitel 2. Men 
jag vill här ta upp dem återigen för att visa hur min konceptualisering skulle 
kunna öppna upp de vägar begreppet konsumtionspraktiker stänger och hur 
mitt bidrag därmed kan bidra till en vidareutveckling av praktikperspektivet 
inom CCT. 

I samband med min diskussion av Holts inflytelserika livsstilsartikel 
(1997) frågade jag mig hur vi kommer åt konsumtionens vidare kontext och 
målen bortom tillhörighetsmarkeringen? Handlar modrandet, som Holt indi-
rekt också diskuterar i sin analys, bara om att markera tillhörighet? Var finns 
omsorgen om barnen i Holts modell? Hur kommer vi åt konsumtionens roll i 
modrandets strävan efter den uppmärksamma kärleken, den som garanterar 
ett fokus på barnet, om vi fokuserar på tillhörighet? Återigen, jag bestrider 
inte att tillhörighetsmarkeringen utgör en viktig ingrediens och att olika sätt 
att närma sig modrandets övergripande mål kan tolkas som tillhörighetsmar-
keringar; där exempelvis vissa hävdar att det bästa för barnen är amning, 
medan andra markerar genom att göra gällande att det inte spelar någon roll. 
Men därmed inte sagt att hela praktiken handlar om detta. Jag menar att vi, 
genom att begränsa resonemanget till tillhörighetsmarkeringar, missar stora 
delar av kontexten. Detsamma gör vi genom att klumpa ihop all konsumtion 
till en och samma praktik oavsett sammanhang. Holts ambition är att tyd-
liggöra social strukturering med hjälp av konsumtionspraktiker. Min poäng 
är att vi kan komma längre med Holts analys kring social strukturering om 
vi öppnar upp begreppet konsumtionspraktiker till praktiker. Detta genom 
att exempelvis studera en liknande konsumtionssituation bland olika sociala 
grupperingar och där vilka praktiker som utförs, hur praktikernas utföranden 
är differentierade dels i sig själva och sinsemellan och vilken roll konsum-
tionen spelar i vart och en av utförandena. Det jag sammanfattningsvis vill 
hävda är att vi kommer längre med vår förståelse av konsumtionen om vi 
lyfter oss bortom den. 

Brister i kontextanalysen finns, som jag tidigare nämnt, även Allens i 
artikel från 2002 om hur arbetarklass respektive medelklassungdomar väljer 
vidareutbildning. Detta orsakas av att Allen klumpar ihop ungdomarnas er-
farenheter i två ”svarta lådor” fylld av ”praktisk arbetarklasserfarenhet” res-
pektive ”praktisk medelklasserfarenhet”. Detta utan att utforska vilka prak-
tiker dessa erfarenheter egentligen kan hänföras till och hur ungdomarnas 
olika praktiker egentligen organiseras. För visst finns där urskiljbara prakti-
ker bakom den så kallade ”praktiska erfarenheten”. Exempelvis pekar Allen 
bland annat på ekonomisk nödvändighet, bristande akademisk erfarenhet och 
familjeåtaganden som bidragande orsaker till att forma deras arbetarklass-
ungdomarnas val (2002:523:528). Det som sålunda formar deras konsum-
tionsval är kanske inte bara ett komplex av osorterad praktisk erfarenhet, utan 
en urskiljbar kombination av försörjningspraktik, familjeomsorgspraktik och 
utbildningspraktik; en kombination där kanske någon av dessa praktiker är 
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överordnad och är den som har det avgörande inflytandet över dessa ungdo-
mars spontana och förkroppsligade ”feel for the game”.

I Sandikci och Gers praktikorienterade artikel om slöjbärandet i Turkiet 
(2010) frågar man sig varför en stigmatiserad konsumtionspraktik som slöjbä-
randet återupptagits och vilka mekanismerna bakom denna statusförändring 
är. Artikelns praktikperspektiv och teoretiska ramverk som helhet är, som 
jag tidigare tagit upp, dock otydligt. Jag menar att analysen skulle ha kun-
nat skärpas genom att fråga sig vilken uppsättning praktiker som använder 
slöjkonsumtionen och hur dessa praktikers utveckling och samspel över tid 
skulle kunna förklara den statusförändring som skett. Den senare koncep-
tualiseringen av problemet skulle kunna resultera i en analys som visar att 
slöjbärandet handlar om en konsumtionssituation med olika kombinationer 
av religiösa, politiska och modemässiga metapraktiker med olika mål och 
mening vars egen statusutveckling och interna hierarki materialiserats i den 
statushöjning slöjan fått. 

Ett annat exempel som jag redan tagit upp är Holts artikel om base-
bollåskådandet från 1995 med syfte att utveckla en typologi över konsum-
tionspraktiker som illustrerar sätt på vilka konsumenter kan interagera med 
konsumtionsobjekt. I typologin delar han upp basebollåskådandet i konsum-
tionspraktiker som å ena sidan är autoteliska där konsumtionens sker för sin 
egen skull, å andra sidan instrumentella där konsumenten använder sig av 
konsumtionen för att påverka sin identitet eller status. Någon egentlig hänsyn 
till allt det som kan ligga utanför konsumtionen tar dock inte Holts instrumen-
tella konsumtionspraktiker. En verklig kontextualisering av basebollkonsum-
tionen skulle resultera i en helt annan artikel som visserligen kanske skulle 
missa den detaljerade och uppslagsrika analysen av just basebollkonsumtio-
nen, men som å andra sidan skulle kunna ge perspektiv på konsumtionsak-
tiviteten och få oss att förstå den ur ett större perspektiv. Detta menar jag 
att vi skulle kunna göra genom att se basebollåskådandet som en konsum-
tionssituation och fråga oss vilken uppsättning metapraktiker som där skulle 
kunna tänkas vara verksamma. Och vem vet, kanske skulle analysen resultera 
i att basebollkonsumtionen används som en del i manlig anknytningspraktik 
som internaliserats sen barnsben och vars roll löpande förändras över såväl 
livsskeden som över tiden i stort; en insikt som i sin tur kan hjälpa oss att på 
djupet förstå det som driver basebollåskådandet, medan Holts analys snarare 
kan ge oss detaljer kring hur konsumtionen tar sig i uttryck.

Jensen Shau, Muniz och Arnoulds artikel (2009), slutligen, undersöker 
hur olika praktiker inom varumärkesgemenskaper producerar mervärde för 
sina medlemmar. Den liknar i mångt och mycket Holts artikel om baseboll, 
men sträcker sig ändå bortom konsumtionen genom att peka på att konsum-
tionen är en konsekvens av praktiker snarare än tvärtom. Indirekt går analy-
sen också i hög grad hand i hand med mitt angreppssätt genom att den går in 
i en specifik konsumtionssituation och där identifierar vilka praktiker som är 
verksamma. Genom en metaanalys av en rad artiklar skrivna om varumär-
kesgemenskaper identifierar författarna ett antal för de olika varumärkesge-
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menskaperna gemensamma praktiker som bistår medlemmarna i att bli mer 
engagerade i gemenskapen. Vad Jensen Shau et al. i mina ögon därmed har 
gjort är att just identifiera en för varumärkesgemenskaperna strukturerande 
metapraktik som handlar om insocialisering. 

Som jag nämnde i avhandlingens inledande kapitel menar jag att min 
vidareutveckling av praktikperspektivet kan hjälpa oss att gå vidare i förstå-
elsen av det som Arnould och Thompson (2005) kallar konsumtionens socio-
historiska mönster, ett av CCTs fyra huvudsakliga forskningsområden. Här 
frågar man sig i huvudsak vad konsumtionssamhället är, hur det är uppbyggt 
och hur det uppehålls. För att närma sig frågeställningen har forskare inom 
CCT-fältet bland annat studerat hur konsumtionsval och beteenden formas av 
bland annat sociala klassstrukturer, kön eller etnicitet (Arnould och Thomp-
son 2005:874) och några av de ovan diskuterade artiklarna utgör exempel på 
detta. Mitt Warde- och Schatzkiinfluerade praktikperspektiv följer samma 
tradition, men fokuserar på praktiken i sig och menar att det är den som struk-
turerar samhället och därmed också konsumtionen. Jag vill med mitt prak-
tikperspektiv undvika de mekaniska modeller som utgår ifrån dominerande 
strukturer redan från start och menar att man istället ska kartlägga metaprak-
tikers inflytande över olika grupperingar empiriskt från fall till fall. Huru-
vida utövandet av vissa metapraktiker är klassbundet, könsbundet, etniskt, 
intersektionellt eller strukturerat på något annat sätt  kan beläggas genom 
att studera om det finns systematiska skillnader i vilka praktiker som utövas 
bland olika grupper, hur praktikerna utövas bland olika grupper och om det 
finns systematiska skillnader i sammansättningen av de praktiker olika grup-
per utövar. Och inte minst är det viktigt att identifiera konsumtionssituationer 
där dessa praktikers struktureringar manifesteras med extra symbolisk kraft. 

Avslutande reflektioner
Sammanfattningsvis har jag vidareutvecklat CCTs praktikperspektiv genom 
att operationalisera kontexten och härigenom lyfta fram vad jag valt att kalla 
metapraktiker som tycks ha större inflytande över samhällsordningen och 
därmed också över konsumtionen än andra. Men som tidigare nämnts är min 
karaktärisktik av metapraktiken preliminär och behöver ytterligare empiriska 
studier för att konsolideras. Vidare har jag genom min praktikansats också 
lyft fram och diskuterat att det i västerländska samhällen som vårt tycks vara 
just konsumtionssituationen som är särskilt viktig när det gäller att förankra, 
organisera och manifestera dessa metapraktiker och att därmed reproducera 
samhällsordningar. Men konsumtionssituationen kan dessutom vara viktig 
för manifesterandet av antiordningar. Vad jag menar är att också motståndet 
mot samhällsordningar kan bli särskilt effektfullt just i samband med symbo-
liska konsumtionssituationer och därför något som skulle kunna vara intres-
sant för framtida forskning.
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Avhandlingen har dock inte bara bidragit till en vidareutveckling av 
CCTs praktikperspektiv, utan har med begreppet metapraktiker också svarat 
på konsumtionssociologernas upprop avseende hur praktikhärvans inbördes 
organisering kan se ut (se bland andra Gram-Hanssen 2011:76; Hargreaves 
2011:95; Warde 2005:147-149). Till skillnad från konsumtionssociologernas 
relativa fokus på praktikernas materialitet, har avhandlingen även bidragit 
till en fördjupad förståelse för praktikens teleoaffektiva struktur och antytt 
att just konsumtionen tycks vara ett av strukturens bärande element i dagens 
konsumtionssamhällen. Men också här behövs studier som ytterligare kan 
utreda begreppet.

Vidare har avhandlingens empiriska fokus också medverkat till en ökad 
insyn i modrandet som praktik. Mina exempel på modrandepraktiken gör 
dock på intet sätt anspråk på att vara allomfattande utan lägger, som tidigare 
nämnts, snarare ytterligare byggstenar till vad modrandet kan innebära och 
detta i en konsumtionssituation som vardagsmiddagen. Här har jag visat hur 
måltiden materialiserar modrandets relativt vaga mål; att modrandets teleoaf-
fektiva struktur bland annat kan spjälkas ned till ett antal olika måltidsakti-
viteter präglade av kontroll och uppoffringar i syfte att beskydda, stötta och 
anpassa; och allt detta med den uppmärksamma kärleken och omsorgen om 
barnet för ögonen. Vidare har jag visat att praktiken i allt högre grad handlar 
om att hantera en marknad snarare än själva matlagningen. På det hela taget 
har jag visat hur min empiri och tidigare litteratur kan kontextualiseras och 
förklaras mot bakgrund av en praktik som modrandet såsom den beskrivs av 
Ruddick 1995[1989] och Holm 1993. Samtidigt har jag fokuserat på ett väster-
ländskt, svenskt medelklassmodrande bland ensamstående som bor i storstad, 
och har vidare bara gjort en ögonblicksskildring av en praktikhärva under 
ständig förändring. Det finns sålunda många aspekter av modrande som sak-
nas och som bör utforskas vidare, däribland etniskt, manligt, klassmässigt 
och också löpande av den ständigt föränderliga process som en praktik fak-
tiskt utgör. Här är inte minst manligt ensammodrande intressant att studera 
och jämföra med dess kvinnliga dito.

Jag kan dock så här i efterhand se att min analys saknar vissa viktiga 
aspekter av främst känslomässig karaktär. Min redovisning av kärleken och 
känslorna finns visserligen med, men de framstår kanske som mer rationella 
och kalkylerade än vad de egentligen var. Som forskare väljer man att presen-
tera viss empiri som framstår som intressant och väljer bort annan. Vad som 
framstår som vad avgörs av de teoretiska glasögon man valt att sätta på sig; 
glasögon som många gånger ger skygglappar och kan hindra en från att se 
annat. På det hela taget kan jag därför känna att det logiska, rationella och lite 
beräknande har fått dominera framställningen på bekostnad av det lustfyllda, 
spontana och oberäkneliga. På sätt och vis tycks det vara ett av samhällsve-
tenskapens dilemman; att man inte förmår fånga det som står bortom logiska 
modeller och teorier, hur postmodern man än väljer att vara; att detta bara 
är konsten förunnat; att känslor, galenskap, njutning och det oförutsägbara 
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egentligen bara kan uttryckas där. För jag vet att allt detta också fanns hos 
mina modrare. Och kanske var det inte bara så att metoden inte hade förmå-
gan att fånga detta, utan också att den helt enkelt inte tillät mina informanter 
att visa det. Den empiri jag här redovisat har uppkommit i interaktion mellan 
mig och mina informanter och det finns, som jag nämnde i metodavsnittet, 
ofta ett behov av att rättfärdiga sina handlingar för såväl sig själv som för 
andra. Kvinnornas reflexiva strävan att uppnå en sammanhållen livsberättelse 
ur sin livsmosaik var uppenbar och skulle just domineras av modrandet. Det 
min avhandling åskådliggjort är därför på många sätt en strävan, men kanske 
inte lika utförligt hur denna strävan kantas av lust, galenskap, spontanitet 
och motstridiga känslor. För om jag gräver i min egen modrandepraktik och 
försöker kuva mitt eget behov av rättfärdigande kan jag nog ändå säga att 
det är just så; en strävan kantad av allsköns motstridiga känslor, däribland 
mycken ilska, oändligt mycket lust, oro och ångest och en många gånger näs-
tan desperat ömhet; en kombination som på intet sätt känns logisk, men som 
sannolikt är just en sådan ologisk logik av kollektiv ackumulerad erfarenhet 
som modrandet kännetecknas av.
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Summary

Introduction
The everyday dinner can be seen as a node in a network that may involve a 
wide range of aspects in a person’s life, including individual self-fulfillment, 
caring for the family unit and concerns for society at large. To understand 
the everyday dinner and the consumption that occurs in connection with it, 
consumer researchers must understand the circumstances surrounding the 
consumption and how they influence the consumers’ different ambitions and 
strivings. The importance of circumstance is by no means new to consumer 
research, but what is proposed in this dissertation are new ways of under-
standing it with practice theory as a conceptual framework. 

Theories of practice have gained renewed interest within the social sci-
ences, especially during the last decade (e.g. Halkier and Jensen 2008; Reck-
witz 2002; Schatzki 2001a) including the field of consumption (e.g. Warde 
2005). They provide a promising avenue for reaching beyond the divides be-
tween individuality and social structure, reflexivity and routine, discourse 
and embodiment and the social and the material (e.g. Halkier and Jensen 
2008; Shove and Pantzar 2005; Warde 2005). Furthermore, by emphasizing 
the routinized and embodied nature of human conduct, theories of practice 
have been considered to be especially suitable for the study of ordinary con-
sumption (cf. Gronow and Warde 2001a). Moreover, as this dissertation will 
argue, practice theories make it possible to operationalize the consumption 
context by defining its meaning in distinguishable concepts and to understand 
it in terms of empirical observations, thereby helping us to better comprehend 
what consumption is all about. 

One of the research streams exploring our role as consumers is Consumer 
Culture Theory (CCT), which emphasizes the need to study not only the con-
suming individual, but also the social and cultural context of which she is a 
part (Arnould and Thompson 2005). Here, consumption is not primarily seen 
as an individual need-fulfilling activity but rather as a way to construct and 
communicate meaning in society. CCT includes a wide range of theoretical 
approaches with a common empirical interest in trying to understand con-
sumer culture that can be described as the social arrangement in which the 
relation between lived culture and symbolic resources used to create meaning 
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is mediated through markets (Slater 1997:8). The definition of consumption in 
this dissertation goes hand in hand with that of CCT and therefore, in addition 
to purchase activities, includes use and conversion; i.e. the consumers’ own 
meaning production of the goods or services that consumer culture has pro-
vided in different ways. Thus, it is against this backdrop that this dissertation 
studies context and consumption’s role in handling different, and sometimes 
competing and hard-to-reach, ambitions. 

The importance of context is by no means new to the CCT field but, as 
already mentioned, what is put forward here are new ways of understanding it 
with practice theory as a conceptual framework. Up to this point in time most 
CCT researchers have studied consumption practices where consumption is 
seen as a practice in itself (e.g. Henry 2005; Holt 1995; Holt 1997; Holt 1998; 
Kates 2002; Sandikci and Ger 2010) leaving nothing to contextualize beyond 
consumption. The term “consumption practices” leads to consumption being 
more or less treated as autotelic, with its own inherent logic and as an end in 
itself. This means all activities that relate to consumption are lumped into the 
same “consumption practice”, regardless of context, and that the sole purpose 
of consumption is to draw symbolic boundaries marking inclusion and exclu-
sion and thereby social structures (cf. Holt 1997).

Coming from another angle than the CCT field, consumer sociologist Al-
lan Warde introduces consumption as a moment in most practices (2005:137), 
thus defining context by the practice of which consumption is a part. None-
theless, this way of handling context needs to be further developed since it 
only focuses on one practice at the time. Rather than dealing with one well-
defined practice at a time, consumer researchers encounter consumption situ-
ations where they need to sort out what different practices may be at stake. 
By approaching the consumption situation as part of a bundle of practices we 
are able to operationalize the consumption context with the help of practice 
theory and get a better grip of what different, and perhaps also competing, 
ambitions are strived for within the specific situation. Even though Warde 
does not explicitly deal with the organization and hierarchization of practices, 
he is aware of the need for it to be further studied.

With the above reasoning in mind, the aim of this dissertation is to de-
velop further CCT’s practice perspective to increase the understanding of the 
consumption context and thereby better understand consumption as a socio-
cultural phenomenon. This aim is approached by asking the following re-
search questions: What activities are performed in the consumption situation 
under study? What do the carriers of practice seem to strive for? What prac-
tices may then be operating within the consumption situation? How are these 
practices incorporating consumption as a moment in this striving? How do 
these practices interact within the consumption situation? And finally, what 
can these practices and their interaction tell us about the consumption situa-
tion?
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Theories of practice and consumption
In chapter two the problem area is examined more closely and the theories 
of practice and their relation to consumption are discussed in more detail. In 
short, philosopher Theodore Schatzki’s view on practices (1996) and consum-
er sociologist Alan Warde’s view on the relation between practices and con-
sumption (2005) serve as the thought models through which the dissertation 
approaches the problem. This because these models help to operationalize 
the consumption context in ways that the concept of “consumption practices” 
cannot, making them an untapped potential in the CCT field. 

According to theories of practice social life is based on a number of col-
lective practices which constitute the individual. In Schatzki’s view (1996) 
these practices each include a nexus of coordinated practical understandings, 
explicit rules and teleoaffective structures that constitute the practice and 
point to how and why it should be performed. Practical understandings in-
dicate the capability of doing something, the explicit rules bring forward the 
normative aspects of a practice and may involve institutional or commercial 
interests trying to change or reinforce a practice or parts of it. Finally, the 
teleoaffectivity indicates that the practice has a purpose that its practitioners 
find worth striving for because without its practitioners performing the prac-
tice it dies. Furthermore, practice-based approaches also consider how mate-
rial arrangements both influence and are influenced by the performances of 
practices (e.g. Hand et al. 2005; Reckwitz 2002). The concepts operationaliz-
ing the consumption context are thus practical understandings, explicit rules, 
teleoaffectivity and the materiality involved. Most of the practice approaches 
within the field of consumption inspired by Warde’s seminal article from 2005 
have been focusing on the materiality involved in practices, while the pri-
mary focus of this study is on teleoaffectivy. This is because teleoaffectivity, 
according to my interpretation of Schatzki, is of major importance when it 
comes to establishing meaning. In summary then, the practice perspective 
introduced in this dissertation sees consumption as one or more activities that 
derive meaning from a context consisting of one or more practices connected 
in different ways; a bundle of practices whose mutual organization and hier-
archization is therefore also important to establish meaning.

The consumption situation in focus
Chapter three argues for the consumption situation chosen to illustrate the 
proposed practice approach, places it in an historical context and connects it 
to current CCT research. The everyday dinner among single mothers has been 
chosen to illustrate how the proposed practice approach helps operational-
ize context since it highlights the complexity of a consumption situation by 
involving a wide range of competing engagements hard to fulfil at the same 
time. It thus underlines why consumption must be understood with these en-
gagements as well as the prioritizations of these engagements in mind. The 
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complexity, in the form of a balancing between different engagements and 
ambitions, becomes even more evident among single mothers whose limited 
resources in both time and money brings the conflict between engagements 
to a head. The organization and hierarchization of the bundle of practices 
emerges with extraordinary clarity as single mothers, due to their scarce re-
sources, seldom can do everything at once but must prioritize.

An ethnographic approach
Chapter four discusses the choice of method and analytical approach. In brief, 
an ethnographic study of the different practices at stake in a consumption sit-
uation like the everyday dinner was conducted among of nine single-mother 
households in the Greater Stockholm Area for about seven months. Ethnogra-
phy is a method for grasping both the doings and sayings inherent in practices 
as well as the materiality involved (cf. Hammersley and Atkinson 2007:140). 
The method allowed me to take a closer look at the informants’ everyday din-
ner consumption activities (like planning, provisioning, storing, cooking, lay-
ing the table, cleaning the table, saving, throwing away as well as the actual 
dining), the reflections that this consumption generated during performance 
and in interaction with me, the materials used during consumption as well as 
how this consumption was embedded in their everyday lives as a whole. All 
in all, the ethnography has made it possible to take into account the fact that 
a practice exists in multiple strata of reality but is interconnected in one logic. 

When analyzing the material my overall ambition was to interpret this 
logic, in particular the teleoaffectivity expressed by different practices, and 
to get an idea of how consumption was incorporated into them. The frame-
work was hermeneutic moving between part and whole in three phases (cf. 
McCracken 1988b; Thompson 1997). In the first phase I conducted an intra-
textual analysis of the field notes and transcribed interviews of each inform-
ant. In the second phase I developed common themes among the different in-
formants inspired by previous literature on food and families and then related 
these themes to my proposed practice approach. More specifically, I related 
the themes to mothering as a practice as well as to other practices. In the third 
phase I developed an overall theme for the material as a whole by introducing 
the concept of meta-practice which is described below.

Mothering and the bundle of competing practices
The analysis of the empirical material is presented in chapters five through 
nine. Chapter five gives a brief introduction to each of the informants’ dinner 
consumption, in light of their lives and life in general, as it appeared during 
the period I followed them. My conclusion is that along with work, the every-
day dinner served as the backbone of their everyday lives. But only when they 
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lived with their children. Only then did this consumption routine contribute to 
prioritize and decide what was important in life. 

In chapter six a typical consumption situation is illustrated through the 
doings and sayings of one of the informants and is also thematized and mir-
rored against the empirical material gathered from the other informants. When 
summarizing these themes (The dinner and learning, The dinner and the need 
for control, The dinner as a gift and, finally, The dinner as a gatekeeper) it 
is clear that the informants’ teleoaffective pursuit in relation to their dinner 
consumption was dominated by the care for their children. Everything that 
was said and done embodied this care, albeit in different ways, and seemed to 
mirror of the women’s own history and experiences from childhood. This care 
was also affected by various experts whether it was their own mothers, com-
mercial interests or public officials. It was obvious that as a mother you must 
care for your child and that food was one of the main ways in which this care 
was expressed. The results are also in line with previous literature on food 
highlighting the strong connection between food, women and motherhood. 
Overall this care, guided by attentive love, thereby indicated in many ways 
the embeddedness of the everyday dinner consumption into the practice of 
mothering. Philosophers Ruddick’s ([1989] 1995) and Holm’s (1993) discus-
sions of mothering’s goals and drives goes hand in hand with Schatzki’s view 
on teleoaffectivity (cf. Schatzki 1996). Guided by attentive love, these goals 
include the preservation of the child, the promotion of its development and its 
social acceptability. 

In chapter seven I show how the practice of mothering, as it is theorized 
by Ruddick and Holm, helps explain in what ways the emergent themes dis-
cussed in chapter six are connected to mothering and consumer culture. Not 
least through the aspects of learning, control and sacrifice. The everyday din-
ner was something the women had learned from childhood and something 
that allowed them to have control over the food served, the money spent and 
also over the child’s food intake as well as over parts of its life in general. It 
also allowed them to sacrifice time and effort and to crimp their own needs 
and wants, since mothering’s attentive love seeks activities that make sure it is 
all about the child rather than about the mother herself. Overall, the everyday 
dinner seemed to help the women materialize the rather vague goals of moth-
ering with its very concrete doings. 

Chapter eight highlights the fact that mothering also competed with other 
practices embedded in the dinner like dieting, politics, relaxing or entertain-
ing friends. I found that these other practices could be integrated into the con-
sumption situation as long as they did not disturb the practice of mothering as 
such. Moreover, mothering was not only constantly present in everyday din-
ner consumption, it also permeated and subordinated surrounding practices 
that in different ways influenced or were influenced by dinner consumption 
like work and different forms of self-realization. In this way, the everyday 
dinner materialized the practice of mothering as well as the relative order of 
the practices involved in the everyday dinner. 
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Chapter nine discusses the practice of single mothering. It suggests that single 
mothering not only seems to be more intense and more squeezed in relation to 
time and money, it also seems to be a practice that essentially seems to differ 
from core family mothering. As an offshoot from mothering that enforces a 
broadening of mothering’s teleoaffective structure to include the practice of 
fathering, single mothering demonstrates that practices are not stagnant but 
processes in constant change. 

The logic of meta-practices and further contributions
Drawing from the analysis of empirical material in chapter ten I conclude that 
the proposed practice approach and its connected battery of questions have 
led to the concept of meta-practice. A meta-practice organizes the bundle 
of practices that the context consists of. It is a practice with a major influ-
ence over consumption and thus the type of practice consumption research-
ers should look for. Furthermore, in Western society consumption situations 
seem to be especially important when it comes to anchoring these meta-prac-
tices and thereby reproducing social orders. In this dissertation a consumption 
situation like the everyday dinner has served as an example of anchoring and 
materializing the ambitions and strivings of a meta-practice like mothering. 
Moreover, drawing not only from the analysis of empirical material but also 
from Ann Swidler’s reasoning on anchoring practices (2001) and from general 
reflections on mothering in the Swedish society at large, chapter ten furthers 
the reasoning on the concept of meta-practice by proposing a preliminary 
characterization of the meta-practice as consisting of four different traits: I) 
its impact on the social order;  II) its generalizability, density and superiority; 
III) its regulation and IV) its stability or rather slow change. The characteriza-
tion should, however, be seen as preliminary and more studies are necessary 
to further explore these characteristics. 

The dissertation argues that the CCT field’s current use of the practice 
perspective in terms of “consumption practices” has created a theoretical 
“straitjacket” which has prevented CCT from seeing beyond consumption as 
such. The concept also makes it difficult to sort out the bundle of practices 
that may be involved in the consumption situation and to see how these vari-
ous practices relate to each other. The proposed practice perspective, how-
ever, can help CCT to move forward, not least in the comprehension of what 
Arnould and Thompson (2005) call the sociohistoric patterning of consump-
tion, one of CCT’s four main areas of research. Here the focus is primarily on 
the institutional and social structures that systematically influence consump-
tion. To approach this issue researchers within the CCT field have studied 
the processes by which consumer choices and behavior are shaped, in par-
ticular social class structures, gender and ethnicity (Arnould and Thompson 
2005:874). The practice approach follows the same tradition by indicating 
that practices are what structure society and hence consumption. By adopting 
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the practice approach suggested in this dissertation we will be able to avoid 
models presupposing dominant structures and instead map the influence of 
different practices empirically from case to case. In contrast to externally im-
posed macro-structures, the practice approach concerns everyday practices 
that change continuously and have a purpose and meaning for their practition-
ers. Whether the enactments of different practices are class-based, gendered, 
ethnic, intersectional or otherwise structured can be substantiated by study-
ing whether or not there are systematic differences in which practices are 
being performed by various groups, how the practices are being performed 
and if there are systematic differences in the composition of the practices 
performed. Identifying situations that seem to be especially important when 
it comes to manifesting the structurations of these practices is crucial. 

Moreover, the chapter argues that not only has the dissertation contribut-
ed to furthering the development of CCT’s practice perspective but it has also 
responded to the need pointed out by Warde and other consumer sociologists 
inspired by Warde regarding the understanding of the organization and hier-
archization of practices. Furthermore, in contrast to the current focus on the 
materiality involved in practices, the dissertation has contributed to deepen 
the understanding of practices’ teleoaffective structure and suggests that in 
Western society consumption seems to be one of the teleoaffective structure’s 
pillars. However, there is a need for more studies exploring the teleoaffective 
structure further.

In addition, the dissertation’s empirical focus has contributed to an in-
creased understanding of the practice of mothering. The examples of moth-
ering do not in any way claim to be comprehensive but rather add further 
building blocks to what mothering can be and this in a consumption situation 
like the everyday dinner. It is shown how the dinner materializes mothering’s 
relatively vague goals; that mothering’s teleoaffective structure can be bro-
ken down into a number of different meal activities characterized by control 
and sacrifice in order to preserve as well as to promote the child’s develop-
ment and its social acceptability and all this is with attentive love and care in 
mind. Moreover, it is shown that the practice increasingly involves dealing 
with a market rather than actual cooking. However, while focusing on West-
ern, Swedish middle-class mothering among single women living in the city, 
it is argued that the dissertation has only achieved a snapshot description of 
a specific bundle of practices in constant change. There are many aspects 
of mothering that remain to be explored, including ethical aspects, gender 
aspects, class aspects as well as aspects concerning practices as processes in 
constant change. 

Finally, dealing with love is never easy, especially not in the social sci-
ences. In retrospect, I can feel that the logical, the rational and to a certain 
extent calculating has dominated the picture at the expense of the lustful, 
spontaneous and unpredictable. In a way it seems to be one of the social sci-
ences’ dilemmas. They cannot capture that which lies beyond logic models 
and theories, no matter how postmodern they attempt to be. It is, however, my 
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guess that these emotions were most likely part of the mothering that I studied 
and they are definitely part of my own.
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