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Abstract  
Den här uppsatsen är en socialpsykologisk undersökning som ansluter sig till den social 

konstruktionistiska traditionen. Syftet är att undersöka vilka konstruktioner av måltiden och 

ätandet som individer och tidskrifter sluter sig till. Genom analys av informanters tal och 

texter i tidskrifter med mat som fokusområde har den första frågeställningen för avsikt att 

spåra vilka konstruktioner som finns kring måltid och ätande. Ytterligare en frågeställning var 

att finna identitetsmarkörer i informanternas tal i relation till deras matvanor och 

kostlivsstilar. Dessa har kommit att analyseras som subjektspositioner. För att tydligare visa 

på de versioner informanterna gett har tolkningsrepertoarer använts som analysverktyg. En av 

de konstruktioner som framträdde både hos informanterna samt i tidskrifterna är 

föreställningen om måltiden som social. Det vill säga att måltiden är en social handling då 

den, som det framkommer i det empiriska materialet, förväntas delas med andra.  

 

Datainsamlingen har analyserats genom teorin att vi befinner oss i senmoderniteten där 

reflexivitet, valmöjlighet och livsstil är centrala begrepp. Identiteten i detta samhälle blir 

föränderlig och dynamisk och individualiteten är i fokus snarare än kollektivet. För att kunna 

fånga de sociala konstruktionerna valdes den diskursanalytiska grenen diskurspsykologi som 

metod då denna poängtera språket som en viktig komponent i hur olika versioner av 

verkligheten framställs.  

 

Nyckelord: Måltid. Ätande. Identitet. Sociala konstruktioner. Senmodernitet. 

Tolkningsrepertoar. Subjektsposition  
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1. Inledning  

1.1 Måltid & Ätande 

Idag finns en stor tillgång till olika sorters mat i och med globalisering och världshandel. 

Detta hänger ihop med hur samhället utvecklats de senaste 40 åren då vi trätt in i vad som, av 

vissa forskare, kallas för det senmoderna samhället (Johansson 2002, Giddens 1991). 

Forskningen visar att orsaken till att denna utveckling tagit form grundar sig i att de tidigare 

traditionella könsrollerna kommit att ifrågasättas och att relationerna idag mer bygger på 

jämlikhet och positiva utbyten. Men det handlar också om att dagens samhälle har förändrats 

och förespråkar nu flexibilitet och rörelse snarare än statiska institutioner och beroenden. 

Därför ses familjen enligt Thomas Johansson (2009) i boken Familjeliv, i egenskap av en 

enhetlig grupp, som ett hot och det är snarare den enskilda individen inom familjen som 

gynnas i denna samhällsstruktur (Johansson 2009, s.12-14). Då familjekonstellationen 

kommit att förändras de senaste decennierna har också relationen till ätandet gjort det. 

Kvinnan som traditionellt tidigare stått för matlagningen och övrigt hushållsarbete har sedan 

länge kommit ut i det offentliga livet och på arbetsmarknaden. Det medför att matlagningens 

uppdelning har tagit andra uttryck, där det nödvändigtvis inte är kvinnan som står för att det 

kommer mat på bordet.  

 

Beroende på olika sociala faktorer som tradition, kultur, religion, ekonomisk situation eller 

etnicitet kan måltid och ätande komma att ta olika uttryck. I delar av Sverige så är det till 

exempel en del av traditionen att äta surströmming, något som i andra länder kan uppfattas 

som motbjudande. Många svenskar skulle å andra sidan kanske rynka på näsan åt en 

thailändskt friterad gräshoppa. Det här är exempel på hur matvanor kan se olika ut beroende 

på var i världen man lever. För att lära oss mer om hur olika människor använder sig av 

sociala konstruktioner, det vill säga de versioner av verkligheten som individen skapar i 

interaktion med varandra och samhället, samt sätt att identifiera sig genom val av kost skriver 

vi denna uppsats. Vi behöver alla äta för att överleva, ändå kan detta te sig på en mängd olika 

sätt och uppfattas på många olika vis. Samma maträtt kan upplevas som smaklig eller oätlig 

för olika personer, precis som att personer som befinner sig i samma interaktionssituation kan 

tolka den på olika sätt.  

1.2 Identitet och mat  

Identiteten påverkas av den ständigt pågående socialisationen och därmed även våra 

matvanor. Genom att vända på det kan maten komma att bli ett uttryckssätt för den egna 

identiteten eller gruppidentiteten. Nils Hammarén och Thomas Johansson (2007) förklarar 

identitet i boken Identitet, vilka är du? som något som binder samman personen med 

samhället och ger en känsla för vem man är. På samma gång talar identiteten om vem eller 

vilka man uppfattar som lika, respektive olika sig själv (Hammarén & Johansson 2009, s.6). 

Den kost individen fick under sin uppväxt kan utgöra en bas i individens matkultur, som även 

färgas av resten av samhället, dess matutbud och reklam och det är således även det något 

som präglar den egna identiteten. Längre fram i livet kan andra grupper komma att influera 

identiteten mer än just den egna familjen och då är det möjligt att även matvanorna får ett 

annat uttryck. Ett exempel på detta är hur en fotbollstjej som tränar flera gånger i veckan med 

sitt lag identifierar sig starkt till denna grupp. Hon påverkas av och uttrycker sin identitet 

genom att tillämpa en kost som upprätthåller hennes identitet som fotbollstjej och för att orka 

med träningarna. Hennes bror å andra sidan har kommit i kontakt med en 

djurrättsorganisation och har därmed valt att avstå från kött och mejeriprodukter.  Syskonens 
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matvanor skiljer sig åt och deras identiteter har formats av olika grupptillhörigheter vilket 

uttrycks i vad de väljer att äta, trots att de båda har växt upp med liknande matvanor.  

 

Identitet och känslan av att tillhöra olika grupper påverkar även den så kallade livsstilen hos 

individerna. Dagens Sverige omger individerna i samhället med ett kluster av valmöjligheter 

och vare sig du vill eller inte så måste du välja. Dessa val innefattar även ätandet, du måste 

välja vad du vill äta, vad du inte vill äta, hur du vill äta och matens härkomst. Anthony 

Giddens (1991) skriver i boken Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 

senmoderna epoken att livsstilen är en sammansättning av olika tillämpningar av diverse 

delar, som tillsammans säger något om din identitet och vem du är (Giddens 1991, s.101). 

Livsstilen är resultatet av rutiner och vanor, hur vi väljer att klä oss, vad vi har för matvanor 

och vilka vi umgås med. Vanorna är dock inte gjutna i sten utan kan, precis som allting annat, 

komma att förändras med tiden och då nya val uppstår (Giddens 1991, s. 101-102). Som gick 

att se i exemplet ovan identifierade sig de två syskonen med olika grupper och de hade skilda 

livsstilar. Systerns livsstil består till stor del av sport och träning medan brodern engagerar sig 

i djurrättsaktiviteter och arbete inom det. Hans livsstil tar sig därmed ett annat uttryck än för 

hans syster.  

1.3 Socialisation och normer  

Maten som äts intas inte enbart för att tillgodose kroppen med de näringsämnen den behöver 

utan har även en social betydelse och kan kopplas till identiteten på olika sätt. Kulturen och 

historien har påverkat hur, när, var, vad och med vem vi äter och detta sker genom en 

socialisering av ätandet. I den sociala interaktionen skapar och upprätthåller människor olika 

versioner av sin verklighet som i grunden bygger på gemensamma antaganden och på detta 

sätt skapas kunskap om den sociala världen. Två personer delar en måltid tillsammans, den 

ena njuter av maten och den andra äter enbart för att bli mätt. Mättnadskänslan är 

grundläggande för båda men den första upplever också själva måltiden och ätandet som en 

njutning och på så sätt har olika konstruktioner eller versioner av verkligheten uppstått trots 

att grundantagandena är detsamma. Det bildas på så sätt versioner, som upplevs säga 

någonting om individens verklighet och detta är vad som avses med sociala konstruktioner.   

 

De samhälliga normerna och de sociala koderna införlivas i vårt tänkande under våra tidiga 

levnadsår och fortlöper under hela individens livstid menar Alan Beardworth och Teresa Keil 

(1997) i boken Sociology on the Menu, an Invitation to the Study of Food and Society. Barn 

får tidigt i sin socialisation kring ätandet lära sig vad som är ätligt och vad som inte är det 

genom föräldrar och andra i omgivningens reaktioner när det lilla barnet stoppar någonting i 

munnen. Om detta är ett oätligt objekt, till exempel en växt, kommer omgivningen att reagera 

negativt och ifall barnet tvärtom äter någonting som anses lämpligt, så möts denne av positiv 

respons. Det är barnets föräldrar eller omsorgspersoner som lägger grunden för hur barnets 

matsocialisation utvecklas men genom att denna socialisation inte är statisk utan snarare 

ständigt pågående så fortsätter inlärningen om vad som är ätbart och vad som anses vara 

välsmakande genom hela livet (Beardsworth & Keil, 1997, s.54-55).  

 

Medias stora genomslag och globalisering av både information och varor har gjort att 

människors valmöjligheter har ökat och även kunskap om omvärlden. Nya platser och miljöer 

har blivit tillgängliga för oss på ett helt annat sätt än i det traditionella samhället vilket även 

innebär att det har tillkommit nya aspekter att ta in i sin identitet och sitt sätt att leva 

(Giddens, 1991, 105).  
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1.4 Problemställning 

Att äta behöver inte alltid innefatta en måltid men måltiden innefattar alltid ätande. Med 

måltiden menas i denna uppsats de stunder på dagen då man sitter ner och äter, ensam eller 

tillsammans med andra i hemmet, eller på någon annan plats. Detta kan alltså te sig på många 

olika sätt och därmed blir även konstruktionen av det olika, trots att det gäller samma 

företeelse. Ätandet kan även ske på många olika sätt, beroende på vilken tid på dagen och var 

man befinner sig. Vi anser det därför intressant att undersöka hur olika människor med olika 

erfarenheter kring mat upplever att deras matidentitet och konstruktioner kring måltid och 

ätande kopplas till varandra. Med matidentitet menas den identitet individen framställer i 

koppling till måltid och ätande. Uppsatsen syftar till att granska hur dels individen eller 

gruppen, i egenskap av familj, framställer konstruktioner av måltiden och ätandet men även 

vilka versioner av måltiden och ätandet som presenteras i tre olika tidskrifter. För att tolka hur 

informanterna positionerar sig i anslutning till dessa konstruktioner kommer analysbegreppet 

subjektspositioner att användas i enlighet med vad Nigel Edley presenteras i antologin 

Discours as Data i kapitlet Analysing Masculinity, Interpretative Repertoires, Ideological 

Dilemmas and Subjects Positions (Edley 2001, s. 209-210). För att vidare undersöka hur en 

större påverkan tar sig uttryck hos informanterna kommer så kallade tolkningsrepertoarer att 

sökas. Begreppet tolkningsrepertoar säger någonting om konstruktionen av det aktuella 

fenomenet eller handlingen som informanten talar om. Denna konstruktion kan variera från 

person till person, men upplevs som allmängiltig och sann av den som skapat den (Edley 

2001, s. 198, 202). Slutligen kommer tre olika tidskrifter att analyseras genom en textanalys 

för att se på hur konstruktioner kring ätandet tar sig uttryck, främst i form av normer och 

föreställningar.  

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur måltiden och ätandet konstrueras hos olika 

individer och tidskrifter samt hur individen positionerar sig i förhållande till denna 

konstruktion. Fokus ligger på hur olika konstruktioner och samband kring identitet och mat 

kan ta sig uttryck och påverka varandra samt på den mediala föreställningen av hur ätandet ser 

ut. Familjen oavsett konstellation är central i uppsatsen för att undersöka hur dessa 

konstruktioner presenteras. Måltiden och ätandet kan ses ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

som något med social betydelse, en möjlighet till social interaktion och en del av 

upprätthållande av den egna identiteten eller livsstilen.  

 

Teman som rör sociala strukturer så som exempelvis identitet, familjeliv, könsmönster och 

känslor är av socialpsykologisk relevans. Att undersöka det med fokus på måltiden och ätande 

känns förhållandevis nytt då matsociologer tycks ha kosthållning och risker som medföljer 

dessa, som centralt syfte. Det är intressant att se hur den bild som konstrueras av olika 

individer och tidskrifter ser ut, hur väl de stämmer överens med varandra eller om de skiljer 

sig åt samt hur individer aktivt förhåller sig till dessa genom olika identitetsmarkörer. Vi 

kommer att utgå ifrån följande frågeställningar:  

 

Vilka olika tolkningsrepertoarer och konstruktioner av måltiden och ätandet går att urskilja? 

 

Vilka subjektspositioner går att finna hos informanterna och hur upprätthålls dem? 
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2.1 Disposition 

Efter att inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar redovisats i de tre första 

kapitlen fortsätter vi med att klargöra vilka avgränsningar som gjorts i uppsatsen. Sedan 

kommer en redogörelse på den tidigare forskningen som vi valt att belysa.  

 

I kapitel 4 presenteras det teoretiska ramverket som kommer att användas i analysprocessen. 

Först kommer en beskrivning av den samhällsvetenskapliga disciplin som vi avsett att sluta 

oss till i uppsatsen, vilken är social konstruktionismen. Sedan beskrivs det hur samhället 

genom inträdet i senmoderniteten har kommit att ta andra uttryckssätt. Två synsätt av identitet 

följer sedan, det essentialistiska samt det konstruktionistiska. Det är den senare vi sluter oss 

till i uppsatsen. De slutliga avsnitten i teorin handlar om identiteten, hur denna genom språket 

skapas, presenteras och upprätthålls men även hur den egna grupptillhörigheten samt 

könstillhörighet kan komma att forma identiteten. Dessa har valts ut för att kunna se hur 

informanterna, genom sitt språk, presenterar och positionerar sin identitet samt att undersöka 

ifall gruppidentiteten, i uppsatsens fall familjen, och könstillhörigheten påverkar informantens 

förhållande till måltiden och ätandet. 

 

Det femte kapitlet tar upp metodvalet som använts i datainsamlingen och i analysen av denna. 

Metoden som använts i uppsatsen diskursanalysens gren diskurspsykologi. Avsikten med 

detta val var just att se vilka konstruktioner av måltid och ätandet som, genom tal och skrift, 

presenteras hos informanterna och i tidskrifterna samt att se hur informanterna väljer att 

positionera sig i förhållande till måltid och ätande.  De analysverktyg som använts är 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Här presenteras även de forskningsetiska 

ställningstagandena som tagits i beaktande samt hur analysprocessen genomförts med hjälp av 

de analytiska verktygen. 

 

I kapitel 6 behandlas resultatet och analysen i undersökningen. I intervjuavsnittet presenteras 

de tolkningsrepertoarer och subjektspositioner vi kunnat härleda ur informanternas tal kring 

måltiden och ätandet. De tolkningsrepertoarer som återfanns genom informanternas 

beskrivningar av måltid och ätande var följande; Det delade arbetet i köket, Den regelbundna 

måltiden, Normer och regler vid matbordet, Den sociala måltiden och tiden och ekonomin - 

kvalitetshöjare som inte finns. Det sista avsnittet i resultat och analys av intervjuerna handlar 

om de subjektspositioner vi har funnit, som är: den sociala måltidsmedlemmen kontra den 

asociala måltidsidkaren, småbarnsföräldern, den ekonomiskt medvetna och den medvetna 

matkonsumenten. I avsnittet som följer presenteras resultat och analys av tidskrifterna. Dessa 

har delats in i tre kategorier; normer, medveten matkonsumtion och tid.  

 

Avslutande avsnitt i detta kapitel är en slutdiskussion där intervjuernas och tidskrifternas 

resultat och analys vävs samman. Likheter och skillnader mellan dessa tas även upp, samt 

vidare koppling till det teoretiska ramverket. 

 

 Slutligen i kapitel 7 följer en metodologisk reflektion där vi på ett reflexivt sätt diskuterar vad 

som har fungerat väl respektive mindre bra under arbetets gång. Som en del av den 

diskussionen skrivs även hur själva datainsamlingen påverkats av oss som intervjuare och 

andra faktorer samt hur representativt urvalet var. Det sista avsnittet, vidare forskning, innan 

referenslista och bilaga, presenteras förslag till fortsatta frågor för forskning inom ämnet.  
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3. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras först att mat och ätande fyller en större funktion än att endast stilla 

kroppens fysiologiska behov. Därefter följer forskning som skildrat hur socialisationen av 

ätande kan yttra sig hos individen och slutligen hur familjebegreppet tidigare sett ut och hur 

det ser ut i dagens senmoderna samhälle.  

3.1 Du är vad du äter  

John Germov & Lauren Williams (2005) skriver i boken A Sociology of Food & Nutrition: the 

Social Appetite att trots att tillfredställandet av vår hunger och intaget av mat är en biologisk 

nödvändighet för oss så finns det mer inom ätandet än att dämpa de fysiologiska behoven. 

Sociala drivkrafter som religion, kultur, ekonomi och politik påverkar hur vi konsumerar mat 

och hur tillgängligheten av olika födoämnen ser ut (Germov & Williams 2005, s. 4) I dagens 

samhälle är variationen nästintill oändlig med utbudet av vad vi klassar som ätbart och 

matsociologin är något som Thorbjörn Bildtgård (2002) skriver om i sin avhandling Hur mat 

blev en risk. Han menar att mat är en identitetshandling som visar var vi därmed drar våra 

gränser för vad som är ätbart eller inte. Genom begreppet gastronomi lyfts normer kring hur 

vi äter fram och dessa normer är någonting som över tid har förändrats. Idag till exempel har 

produktionskedjorna blivit betydligt längre och vi är inte längre bundna till årstiderna för att 

få tillgång till olika varor, de finns alltid tillgängliga. Istället har nya normer uppkommit där 

det handlar mer om vilken typ av mat vi äter, som till exempel vegetarianism där man 

utesluter kött i kosten eller den så kallade hälsomaten där man försöker äta så hälsosamt och 

med så lite tillsatser som möjligt (Bildtgård 2002, s.20-21).  

 

Marie- Louise Stjerna menar i sin avhandling Föreställningar om mat och ätande: risk, kropp, 

identitet och den "ifrågasatta" maten i vår tid, att sambandet mellan identitet och matvanor 

och hur dessa har förändrats över tiden innefattar både levnadsvillkor och hur inställningar till 

mat ser ut (Stjerna, 2007, s. 21-22). Hon utgår ifrån att vi idag har ett personligt ansvar för 

våra liv och vilka vi är och på så sätt blir även ätandet en del av vårt identitetsskapande. På så 

sätt visas identiteten upp och således har även vad man äter, eller inte äter, betydelse för 

uppvisandet av jaget. Du är vad du äter helt enkelt (Stjerna 2007 s. 21, 32). Som ett led i att 

maten har betydelse för identiteten spelar den även roll i självbilden hos individen. Beroende 

på vad som ses som normalt eller avvikande kopplas även det till hur vi hanterar våra kroppar 

för att följa den kroppsnorm som råder och därmed vilken disciplin personen har. 

Kroppsaspekten är inte fokus i denna uppsats, men kan dyka upp under intervjuerna eftersom 

kroppen är tätt sammankopplad med ätandet. Vad vi väljer att förtära, respektive inte förtära, 

påverkar våra kroppar på olika sätt och är därför svårt att bortse helt ifrån.  

3.1.1 Socialisation av matvanor 

Beardsworth och Keil (2003) förklarar begreppet socialisation som något som syftar till hur 

samhällets värderingar och normer internaliseras in i individen. Utifrån detta lär sig individen 

hur den ska agera inom den egna sociala rollen. Socialisationen börjar vid födelsen, då barnet 

får lära sig av först och främst föräldrarna, eller omsorgspersonerna och sedan skola hur olika 

samhällskoder uttrycks. Som barn lär man sig inte endast vilken mat som anses ätlig och vad 

som inte är det, lärandet kring när, var och med vem eller vilka det passar att äta med är också 

en del av socialisationen. Följande innebär det också kunskap om vilka sorts 

matkombinationer som anses lämpliga, att till exempel blanda kaviar och sylt på smörgås 

skulle inte kännas särskilt frestande för de flesta i vårt svenska samhälle. Socialisationen 

handlar också om på vilka sätt maten bör förberedas. Det är utav vikt av att inte se individen 

som passiv i socialisationsprocessen, tvärtom poängteras det att individen aktivt medverkar att 
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skapar sina matvanor. Individen bidrar också till de kulturella matnormerna genom att 

exempelvis välja viss mat framför annan i ett samhälle med många valmöjligheter 

(Beardsworth & Keil 2003, s.54-56). 

 

Anna – Lisa Lindén (2001) tar i boken Allmänhetens miljöpåverkan energi, mat, resor och 

socialt liv, upp hur socialisationen fortsätter genom livet då nya matvanor ständigt etableras i 

samhället. Detta sker bland annat då det genom en differentiering av matkulturer, i möten som 

skiljer sig från det vanliga, sker en förening av den egna matkulturen och den nya. Pizza är 

kanske det mest välkända exemplet på detta. När denna nya maträtt gjorde sitt inträde i den 

svenska matkulturen fanns det inte någon liknande motsvarighet i den kända repertoaren och 

därför anammandes det i hela kulturen genom differentiering. Pastans intåg å andra sidan 

hade redan en kusin i den svenska husmanskosten, nämligen stuvade makaroner och därför 

skedde en internationalisering med hjälp av de nya sorterna som kom till landet (Lindén 2001, 

s. 173-174). På liknande sätt fick den svenska grönsaken senapskål ett uppsving när företag 

istället började använda det italienska ordet ruccola. Det blev då trendigt och intressant att äta 

grönsaken som funnits i landet under många år, men med vad som ansågs vara ett oattraktivt 

namn.  

3.2 Familjen  

Thomas Johansson klargör i boken Familjeliv (2009) att familjen som begrepp är något som 

ingår i en oavbruten symbolisk strid om hur den ska definieras, eftersom den är ett socialt, 

kulturellt likväl som ett politiskt fenomen (Johansson 2009, s. 10). I likhet med resten av 

samhället så genomgår familjen en förändring, där det inte längre finns några givna ramar och 

här smyger sig vad som kallas för reflexiviteten in. Det innebär att det hela tiden måste göras 

bedömningar och beräkningar av omgivningen när det kommer ny information och nya 

kunskaper. På så sätt ökar individernas självmedvetenhet. I och med att alltfler valmöjligheter 

dyker upp i samhället ställs det krav på större flexibilitet som blir en del av att reflexivt 

tänkande där vad man tidigare trott på hela tiden revideras och tar nya former (Giddens 1991, 

s. 30-32, 110).  

 

Att finna en definition som gäller för alla olika typer av familjer som är möjliga tycks till och 

med ordböckerna ha svårt med idag där Norstedts definition av familj lyder: ”hushåll 

bestående av föräldrapar och deras barn” men sedan följs av kompletteringen: ”äv. om likn. 

grupp med endast en förälder el. med ytterligare släkting e. annan medlem” (Nordstedts 

elektroniska ordbok). Familjedefinitionen kan således komma att gälla även andra personer 

som inte ingår i den biologiskt sammanlänkade familjen, de som inte är bundna till varandra 

av blodsband. Idag finns bland annat benämningar som styvförälder, bonusbarn, 

plastmamma/pappa, halvsyskon eller halvtidsförälder, som kan ingå i familjen.  

 

Kärnfamiljen är något som finns omkring oss i samhället som en symbol och är ett ideal som 

dyker upp överallt, i litteratur, media och filmer. Den består i sin grundform av två vuxna, en 

man och en kvinna samt minst ett barn.  Johansson menar dock att det idag kommer allt fler 

mer komplexa familjebildningar. Kärnan i ”kärnfamiljen” är under förändring, sedan endast 

en liten tid tillbaka är det till exempel möjligt för homosexuella par att gifta sig i Sverige, 

vilket omkonstruerar den tidigare bilden av kärnfamiljen som en heterosexuell norm. 

Johansson beskriver också att en tredjedel av alla familjer i Sverige inte är formade efter den 

traditionella bilden av kärnfamiljen. Han menar att det inte uppstår en ny ”kärnfamilj” utan att 

familjekonstellationen idag snarare tar form som en ”seriell familjebildning” (Johansson 

2009, s.82-83,87). 

 



11 

 

Forskning pekar på, enligt Andrew McKinlay och Chris McVittie (2008) i boken Social 

Psychology and Discourse, att många familjer ändå fortfarande följer den traditionella 

arbetsdelningen i familjen. Det vill säga att mannen i familjen är försörjaren och kvinnan 

ansvarar för uppfostring och omhändertagandet av barnen samt hushållsarbetet. Vilket talar 

emot den bild som presenterades av Johansson ovan. Denna könsfördelning bygger och 

upprätthåller en patriarkal struktur som ger männen fördel, vilket då kan kopplas till att 

mannen i förhållandet har mer rättigheter än kvinnan och tar då på sig rollen som försörjaren 

som inte gör lika mycket hushållsarbete (McKinlay & McVittie 2008, s.55, 77). Även Sten 

Andersson tar upp detta i sin bok Matens sociala roller, i form av arbetsdelningen av maten 

där könsidentiteter inlärda genom socialisationen upprätthålls då kvinnan tar hand om 

matlagning och hushållsarbete medan mannen förvärvsarbetar och får inkomst (Andersson 

1980, s. 59-60). Trots detta har arbetsdelningen i hemmet kommit att förändras i det moderna 

samhället. Johansson påpekar att debatten om dagens familjer handlar mycket mer om 

jämställdhet och demokrati än vad det gjorde innan 1970-talet och detta märks även inom 

politiken (Johansson 2009, s. 167-170).  

 

Det är fortfarande möjligt att tala om familjer, men kanske inte enligt den traditionella 

kärnfamiljens definition utan mer om en ”nätverksfamilj med alla sina noder och 

förgreningar” (Johansson, 2009 s. 13-14). En enhetlig definition av familj är inte någon lätt 

uppgift, kanske inte ens möjlig eller nödvändig. Alla personer har en uppfattning om vad en 

familj är, även om tolkningarna kan se olika ut för olika människor för vilka som ingår i ens 

egen familj. Definitionen kommer därför att lämnas öppen för våra informanter och låta deras 

egen tolkning av familjen få styra, men med utgångspunkten att den kan tolkas som ett 

nätverk, som Johansson beskriver det. Familjesituationen ses vidare som en bidragande faktor 

till hur matvanorna byggs upp och hur de ser ut och är därför relevant för denna 

undersökning. Hos en person som lever ensam ser vanorna troligtvis annorlunda ut än hos en 

person som lever tillsammans med någon eller som har barn. Personer som lever ensamma har 

oftast bara sig själva att ha i beaktning när det gäller vad man vill äta men i flerpersonshushåll 

blir det flera att kompromissa med (Stjerna, 2007, s. 39).   

4. Teoretiskt ramverk 
Med utgångspunkt i ett social- konstruktionistiskt perspektiv innebär det att vi ställer oss 

bakom att det inte existerar endast en objektiv verklighet eller sanning. Det är genom språket 

olika strukturer, normer och värderingar produceras och reproduceras. Detta medför även att 

det finns sociala konstruktioner överallt i samhället, som medlemmar i det skapar och 

upprätthåller. Den sociala konstruktionen är alltså något som vi tar för verkligt, en del av 

många olika sanningar som för tillfället överensstämmer bäst med ens uppfattning av 

verkligheten. Trots detta är sanningen ingenting statiskt utan kan förändras och på detta sätt 

kan också den sociala verkligheten komma att ta andra uttryck (Burr 1995, s. 3-5). Då vi har 

som utgångspunkt att det finns flera sanningar och olika sätt att konstruera den, kommer även 

uppfattningen om mat och ätande att bli mer öppen i tolkningen av informanter och tidningar.   

 

4.1 Social konstruktionism  

För att kunna kallas sig socialkonstruktionist menar Vivien Burr (1995) i An Introduction to 

Social Constructionism att det finns fyra kriterier forskaren bör hålla med om, som vi har valt 

att utgå ifrån. Dessa är följande; ett kritiskt förhållningssätt till ”taken-for-granted 

knowledge”, det vill säga kunskap som tas för givet, noggrannhet kring historisk och kulturell 

kontext, att upprätthållandet av kunskap sker genom sociala processer samt synen på ett 

samband mellan kunskap och social aktivitet (Burr 1995, s. 3). 
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Det första kriteriet syftar till att vi bör ha i åtanke att de kategorier och vårt sätt att tolka och 

förstå vår värld skulle kunna ta ett annat uttryck, dessa är med andra ord inte givna kunskaper. 

Genom ett kritiskt förhållningssätt kring den kunskap som vi normalt sett tar för givet kan vi 

bli medvetna om detta.  

 

Det andra kriteriet poängterar hur vi förstår att vår värld är historiskt och kulturellt specifik. 

Beroende på när i tiden och var på jorden vi lever ser våra koncept och kategoriseringar olika 

ut. Det som förr i tiden ansågs som naturligt behöver inte ta detta uttryck idag. Under 

medeltiden fanns det till exempel ingenting som hette privat toalett eller hygien. Där slängdes 

helt enkelt avföring ut genom fönstret på gatan tillsammans med soporna och sedan fick det 

ligga där, något som inte ses som acceptabelt eller normalt i dagens Sverige. Det är av vikt att 

poängtera att vår syn på världen inte bara tar olika former beroende på en specifik kultur eller 

historisk epok utan att den också ses som en produkt av just den specifika kulturen eller tiden 

och vilket land vi lever i. Vissa länder har till exempel som har vanan att äta med händerna 

utan tallrikar vid ett gemensamt bord, något som inte är en vana i dagens Sverige.   

 

Det tredje synsättet, att upprätthållandet av kunskap sker genom sociala processer, innebär att 

den förståelse vi har, har skapats genom vår dagliga interaktion med andra människor. Det vill 

säga konstruktionen av kunskap sker genom att vi i våra vardagliga uppgifter delar 

gemensamma föreställningar och versioner kring kunskap.  Tanken på att förståelse kring 

olika fenomen skulle vara givna oss av naturen, att det skulle finnas kunskap som är naturlig 

förkastas inom denna kunskapstradition. Sättet vi förstår världen på sker inte heller genom att 

varje enskild individ tolkar den efter objektiva observationer. Burr menar att det är i det 

vardagliga livet, i interaktionen och genom sociala processer, människor ständigt gör ett 

utbyte av gemensamma föreställningar och på detta sätt konstrueras kunskaper. Det som är 

intressant att undersöka för en socialkonstruktionist är alla sorter av social interaktion, med 

särskild tyngdpunkt på språket.  

 

Den fjärde och sista utgångspunkten handlar om vikten av relationen mellan kunskaper och 

sociala aktiviteter. Genom att det finns flera olika versioner av hur världen ser ut resulterar 

detta också i olika sociala handlingar. Genom en viss social konstruktion av verkligheten 

kommer människors agerande att ta olika uttryck. (Burr, 1995, s. 3-5)   

 

Det är från andra människor vi fått vårt sätt att förstå var världen uppkommer ifrån, snarare än 

från en objektiv verklighet. Hur vi uppfattar världen är något som grundar sig både i den 

historiska kontexten och i nutiden. De kategorier och ramverk som människorna kring oss 

använder sig av blir en del av oss i det ögonblicket då vi föds. I en gemensam kultur och ett 

gemensamt språk reproduceras ständigt våra ramverk och kategorier och detta blir därmed 

grunden till konstruktionen av vår världsuppfattning (Burr, 1995, s. 7). Vi får hela tiden lära 

oss och lära om vad som är accepterat och tillåtet tillsammans med alla andra i samhället och 

på så sätt omprövas saker som tidigare tagits för sanna. Samma sak sker med ätandet, vi byter 

ut maträtter och råvaror som inte längre känns aktuella eller bra, till exempel att ekologiskt 

odlade grönsaker som är KRAV- märkta väljs framför konventionellt framförda råvaror.  

 

Germov och Williams (2005) utgår även de från ett social konstruktionistiskt synsätt och de 

menar att matvanor är sociala konstruktioner. De tar upp exempel på hur vi kan se detta runt 

om i världen, från heliga kor i Indien till strikta judars tillämpning av kosher. Ett annat 

exempel är djur som i vissa länder ses som husdjur, exempelvis hundar, enbart betraktats som 

mat i andra delar av världen. Ett ytterligare exempel för att förklara ätande som en social 
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konstruktion är att ifall vår smak endast skulle skapas utifrån individens egen uppfattning och 

inte påverkas av yttre styrningar så skulle till exempel kaffe inte vara lika populärt som det är 

då det har en besk smak. Det är genom social repetition som vi lär oss att uppskatta vissa 

smaker (Germov & Williams 2005, s. 7). 

 

Då vi ansluter oss till idén om att det inte enbart finns en sanning, så finns det inte heller 

enbart en sann definition av social konstruktionism. Här presenteras tre olika teoretiker som 

ansluter sig till traditionen och det är dessa tre som vi utgår ifrån i denna uppsats.  

4.2 Senmoderniteten 

Flera olika sociologiska forskare beskriver hur samhällsutvecklingen har gått från modernitet 

till en ny tidsera. I det samhälle vi lever i idag är det möjligt att tala om senmoderna 

identiteter. Forskningen presenterar nya grundpelare i samhället som gör att identiteterna 

kommer att förändras. I uppsatsen kommer det att undersökas om detta även har påverkat 

matvanor och konstruktioner kring måltid och ätande. Den nuvarande perioden återspeglas 

med en rad olika namn, Bauman (2000) kallar epoken med samma namn som bokens titel 

Liquid Modernity, det vill säga den flytande moderniteten. Han menar att det karaktäristiska 

för denna tidperiod är att utvecklingen från att det tidigare fasta och solida i samhället, inom 

allt från tradition till arbetsförhållanden, kommit att idag bli flexibelt och flytande. Bauman 

anser att tiden idag har kommit att handla om korta ögonblick, en uppdelning i många små nu, 

snarare än någonting mer långvarigt. (Bauman 2000, s. 6, 125).  Vinnarna i den flytande 

moderniteten är enligt författaren de som kan hantera tiden på ett så flexibelt sätt som möjligt, 

”People who move and act faster, who become nearest to the momentariness of movement, 

are now the people who rule” (Bauman 2000, s.119)  

 

Den benämning Giddens (1991) använder för att skildra den nya tidseran är senmoderniteten. 

I uppsatsen är det denna benämning som kommer att användas för att förklara hur måltiden 

och ätande yttrar sig i dagens samhälle. Reflexivitet är en central del av det senmoderna 

samhället Giddens skildrar det på detta sätt; ”att ständigt göra revideringar mot bakgrund av 

nya informationer eller kunskaper”(Giddens 1991, s.30). En del i denna utveckling är att 

självet blir till ett reflexivt projekt som människan själv i allt större grad styr över på egen 

hand, genom alla valmöjligheter som omger henne. Det reflexiva samhället gör att vi inte 

längre är lika bundna till varken tid eller rum. Det är idag möjligt att kommunicera med 

människor på andra sidan jorden i helt olika tidszoner utan problem via telefon och internet 

och behöver således inte vara beroende av varken platsen eller klockan (Giddens, 1991, s. 12-

13, 32, 274). På liknande sätt har måltiden och ätandet kommit att förändras. Genom 

globaliseringen har det blivit möjligt äta matvaror som vi annars kanske inte ens skulle ha hört 

talas om eller sett. Det är idag inte lika bundet äta enbart vad det svenska klimatet erbjuder 

oss utan kan få frukter och grönsaker från världens alla hörn, något som symboliserar det 

senmoderna samhället (Giddens 1991, s. 162).  

 

Johansson (2002) är en annan forskare som skildrar senmoderniteten och med den, en ökad 

reflexivitet. Han menar att grunden för reflexivitet är att självmedvetenheten i det moderna 

samhället ligger på en hög nivå (Johansson 2002, s.46). Det som däremot skiljer de båda 

författarna åt är att Johansson menar att begreppet bör delas upp i tre olika typer av 

reflexivitet.  Dessa är; normativ, instrumentell och utopisk reflexivitet. Den första syftar till 

att försöka anpassa sig efter den moral samhället förespråkar, genom att hålla sig till de 

normativa ramarna när individen agerar eller presenterar sig själv. Den andra typen, 

instrumentell reflexivitet, är en nyttobetonad aspekt som syftar till kunskap inom olika 

samhällsdiskussioner och innefattar allt ifrån frågor kring sexualitet, barnuppfostran, 
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kvinnlighet till politik. Johansson menar att det blir svårt utan denna medvetenhet att fungera 

på ett smidigt sätt i dagens samhälle, då mycket handlar om att vara rationell. Han pekar 

också på att socioekonomiska och kulturella skillnader påverkar möjligheten att kunna dra till 

sig samhälliga fördelar som kan medfölja denna typ av kunskap. Utopisk reflexivitet som är 

den sista typen handlar om att genom att medvetenheten har ökats har vi möjligheten att 

utifrån detta ifrågasätta och kritisera det samhälle vi lever i. Denna typ av reflexivitet kan 

användas i syfte till samhällsförändring. Alla dessa tre typer av reflexivitet är intimt 

sammankopplade enligt Johansson. Trots möjligheter till ett ökat vetande så innebär detta inte 

att individen automatiskt får större frihet eller att de kan nyttja all information som omger oss. 

Individen måste själv tänka ut hur han eller hon ska använda sig av kunskaperna och vilka 

kunskaper de ska ta till sig eller förkasta. Möjligheterna till detta präglas av vilken social 

bakgrund människan har, beroende på detta är tillgången till information och tolkningen av 

den varierande menar Johansson (2002, s. 48-50).  

 

För att förstå hur konstruktioner kring ätande och måltiden tar sig uttryck samt både påverkar 

och påverkas av den egna identiteten är reflexiviteten ett viktigt begrepp. Ny information 

kommer hela tiden in och måste tas med i beräkningen för vad som är sanning och verklighet, 

så även när det gäller maten vi äter. Beroende på de kostval vi gör förändras vår identitet och 

hur den tar sig uttryck, en person som inte alls reflekterar över arbetsvillkoren i de länder där 

stor del av maten produceras, kanske inte i första hand är den som köper rättvisemärkta varor. 

Genom att vara reflexiv och därmed även självmedveten, sker det ständigt en anpassning och 

omprövning enlig de typer som presenterats ovan. Det handlar även om att individen själv är 

tvungen att ta beslut och ansvar för sina handlingar när det gäller matvanorna, det är ingen 

annan som gör det åt en, vilket även det handlar om reflexivitet och hur konstruktionerna 

kring ätandet tar sig uttryck.  

 

Förändringarna som skett under moderniteten har påverkat fler aspekter än de som hittills har 

presenterats. En följd av utvecklingen är hur arbetet förändrats, vilket är någonting som 

Richard Sennett (1999) presenterar i sin bok När karaktären krackelerar – personliga 

konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. Han menar att vi trätt in i en tidsperiod 

som kallas den nya kapitalismen och denna epok kännetecknas av flexibilitet. 

Arbetsförhållande har kommit att bli mer obundna och flytande än tidigare. Slagorden idag 

tycks vara flexibilitet och oberoende. Relationen mellan tid och rum är inte lika strikt som 

tidigare, att arbeta hemifrån har blivit vanligt och arbetstiderna är mer flexibla, vilket kan 

kopplas till en ökad frihet. Ändå poängterar författaren att den identitet som föds ut ur den nya 

kapitalismen är kluven, instabil och i behov av återhämtning. Instabiliteten föder ett bristande 

engagemang och en osäkerhet då det inte finns några raka linjer att följa och är enligt 

författaren en logiskt följd till känslan av att inte känna sig behövd. Flexibiliteten idag kan 

och har inte möjligheten att visa hur livet ska levas och vilka vägar som kan följas i 

utformningen av ens liv (Sennett 1999, s. 38, 63, 104, 187, 194, 204-206). Har denna nya 

samhällsstruktur kommit att påverka informanterna i deras vardagliga liv förknippad med 

deras matvanor och har upplevelsen att känna sig behövd betydelse för hur individernas 

matvanor yttrar sig? 

 

Giddens myntar begreppet det rena förhållandet, vilket innebär att individerna i en relation 

inte lutar sig mot traditioner eller givna referensramar utan istället stannar i förhållandet för 

sin egen skull. Så länge förhållandet ger individen någonting tillbaka finns det anledning att 

kämpa för det, men nuförtiden upplevs det inte som något fel att skiljas då förhållandet inte 

längre ger individen känslan av att få utbyte av det. Förhållandet bygger på både förpliktelse 

och tillit, vilka kräver hårt arbete. Med förpliktelse menas i detta fall att påfrestningar som 
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finns i det moderna förhållandet inte accepteras, men är värda att kämpa emot i alla fall för en 

viss tid. Tilliten är någon som måste förtjänas och båda parterna måste både ge och ta emot, 

med stort fokus på intimitet. Det är något som kopplas samman med reflexiviteten och som 

därmed hela tiden förändras och revideras, det är inte något som finns automatiskt (Giddens, 

1991 s.110- 119). Johansson (2009) menar att det med detta begrepp blir lättare att förstå 

varför skilsmässor ökar och varför människor tycks ha svårt att hålla kvar vid intima 

relationer. Det skulle kunna tolkas som att människor ger upp förhållandena mer lättvindigt än 

förr, eftersom det inte längre finns några regler för hur länge det ska fortsätta. Det viktigaste 

är den egna känslan av vinning och intimitet i ett förhållande, inte stabiliteten den ger. För att 

förstå förändringen som familjen som konstitution genomgår talar Johansson om en 

individualiseringsprocess, där individerna får större och större frihet att själva styra över vilka 

kollektiv de vill tillhöra. Familjen är inte längre en självklar grupp som man identifierar sig 

med utan individerna får själva skapa sig en berättelse för vad en familj är för dem 

(Johansson, 2009, s. 12-13), vilket även det kan kopplas till den rena förhållandet. Finns det 

ingen tillit eller känsla av meningsfullhet i förhållandet så avslutas det för att ge individerna 

emotionell tillfredsställelse på annat håll istället.  

 

I denna uppsats har vissa aspekter som Giddens kopplar till det rena förhållandet valts bort. 

En central punkt av begreppet är fokuseringen på intimitet samt att tillit mellan parterna är en 

av grunderna i det rena förhållandet. Vidare diskussion av dessa två aspekter är inte relevant 

för uppsatsens syfte, att undersöka konstruktioner och matidentiteter, då det inte handlar om 

hur förhållandet mellan informanterna mer detaljerat uttrycker sig. Det som istället kommer 

att användas i anknytning till denna undersökning är om parterna i förhållandet genom 

förhandling om matsysslor och om de därmed upplever att de får en balans i relationen.  

4.2.1 Livsstil och valmöjligheter  

Två begrepp som tas upp i koppling till senmoderniteten och reflexivitet är livsstil och 

valmöjligheter. Människor som lever i senmoderna samhällen blir idag allt oftare tvungna att 

göra en rad mer val än tidigare, samt att valmöjligheterna hela tiden blir fler och fler. 

Människan har alltid varit tvungen att göra val i sitt vardagsliv över hela världen men detta 

har begränsats genom exempelvis tydliga traditionella ramar. Problemet idag är att samtidigt 

som de olika valmöjligheterna expanderar finns det knappt någon hjälp att få i frågan om vad 

man ska välja, det finns inga klara riktlinjer (Giddens 1991, s.101).  

 

På följande sätt definierar Giddens vad han menar med livsstil: ”en livsstil utgör ett kluster av 

vanor och orienteringar” (Giddens 1991, s.103). Det vill säga alla val vi gör i vår vardag 

bildar och påverkas av rutiner som tillsammans länkas ihop och skapar en tydligare eller 

otydligare helhet. Samtidigt som vi ska bestämma oss för vilken mat vi ska äta till middag, 

görs det utifrån rutiner. Detta innebär däremot inte att våra handlingsmönster blir statiska, 

utan enligt författaren är dessa till sin reflexiva karaktär öppna för förändring då 

självidentiteten i sig är rörlig.  

 

Via globaliseringen av samhället och media öppnas det upp nya miljöer för individerna i 

samhället, som annars kanske inte alls skulle ha varit tillgängliga. Medias inflytande är stort 

och påverkar även människors livsstilsval då de väljer vad de informerar om och detta har 

även betydelse för ätandet (Giddens, 1991, s. 105). Efter larmrapporter om illa behandlade 

kycklingar bojkottas kanske vissa märken eller så avstår man helt från att köpa potatischips 

efter upplysning om att det är cancerframkallande. För att undersöka vilka trender och normer 

som går att urskilja kring måltid och ätande och vilka mönster som går att finna om det, har 

tre olika tidskrifter analyserats, alltså media som framställer mat på ett specifikt sätt.  
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Men att bestämma vad vi ska äta till middag kännetecknar inte bara valet av en specifik 

handling utan detta är också ett beslut om vår identitet, om vem vi vill vara eller inte vill vara 

och påverkar därmed vanor och rutiner som är kopplade till ätandet. Med de tidigare nämnda 

valmöjligheterna som omger oss har vi i dagens samhälle andra möjligheter att styra över vad 

vi äter än i det traditionella samhället. Detta kopplas ofta samman med konsumtion. Det är 

numera möjligt att utgå ifrån en stor variation i mataffärerna, både vad gäller vad vi köper och 

i vilken prisklass vi vill köpa det ur. Detta gör att socioekonomiska skillnader inte märks lika 

markant som i det traditionella samhället, då vi inte längre är lika bundna till yrkesval eller 

vad vi köper (Giddens, 1991, s.101-103). Dagens stora erbjudanden av val inom kosten och 

ätandet gör att det kommer att bli mycket intressant för oss i denna uppsats att se hur olika val 

påverkar upplevelsen av identiteten och livsstilen. Vi har valt att använda oss av det av oss 

komponerade uttrycket kostlivsstil för att ytterligare knyta begreppet till måltid och ätande. 

Därför ställer vi oss frågorna; Vad väljer informanterna till exempel bort i sin kost och hur 

upprätthåller de sin kostlivsstil genom valen de gör?  

 

De ovanstående teorierna är inte grundade av socialkonstruktionister, men genom deras 

forskning blir det tydligt att en annan konstruktion av hur levnadsvillkoren har tagit form. De 

ökade valmöjligheterna och reflexiviteten är aspekter som har lett till en annan 

matkonstruktion, vilken vi ämnar undersöka.  

4.3 Identitet - en kärna eller en konstruktion? 

Inom socialpsykologin finns det en föreställning att grupper eller kollektiv inte kan separeras 

från individen och därmed inte heller identiteten. Hammarén och Johansson (2007) 

konstaterar att det är svårt att finna en enhetlig definition på identitet, då det kan betyda 

många olika saker för olika personer och användas i många olika sammanhang. Identitet kan 

även variera beroende på vilken del man identifierar sig med mest; kön, klass, grupp, kultur 

eller ålder. Vad man identifierar sig med varierar beroende på situation och kontext och på så 

sätt blir det möjligt att sluta sig till flera olika identiteter på samma gång, som delar av en 

helhet. Den personliga identiteten blir på samma gång en del av en större gruppidentitet. Men 

varför har då identiteten så stor betydelse? Enligt författarna är identiteten ett grundläggande 

behov hos människan. Ifall vi inte skulle ha en identitet eller vore osäkra på vår identitet så 

leder detta till att individen känner sig förvirrad och osäker. (Hammarén och Johansson 2007, 

s. 10, 19). 

 

De två vanligaste presentationerna av identitet som finns i forskningen är konstruktivism och 

essentialism. Den första syftar till hur identiteten ses som en process medan essentialismen 

utgår ifrån föreställningen att det finns en fast kärna i den egna identiteten. Om 

utgångspunkten är att identiteten har en kärna skulle faktorer som klass, genus, etnicitet och 

sexualitet finnas inom oss vid födseln. Vi skulle alltså från början äga personliga egenskaper 

som identifierar oss som en person. Att arv och miljö är de faktorer som formar identiteten är 

de centrala ståndpunkterna inom detta synfält. Men genom det att människor faktiskt 

förändras så har det essentialistiska perspektivet kommit att ifrågasättas och kritiserats. Om 

egenskaper från början skulle vara knutna till identiteten så skulle det inte vara möjligt att 

förändras (Hammaren & Johansson, 2007). Utgångspunkten i uppsatsen är utifrån det 

konstruktionistiska perspektivet på identitet.  Inom denna föreställning kan alltså identiteten 

ses som något som skapas i förhållande till omgivningen och människor runtomkring. 

Identiteten blir därmed något dynamiskt och föränderligt som sker i en process och inte, till 

skillnad från synen inom essentialismen, något som är fast eller statiskt. Det är utav vikt att se 
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hur förändringar i samhällets struktur bidrar till att förändra hur människors identiteter och 

vardagsliv samt att det finns ett behov att utforska detta och sambandet mellan dem. 

 

Den definitionen av identitet vi använder oss av är den som Johansson presenterar som ”när 

individen formulerar en berättelse om sig själv som inbegriper sociala och kulturella 

krafter”(Johansson 2002, s.25). Vi anser att Johanssons definition är av vikt då den poängterar 

hur individen och dennes identitet påverkas av både kulturella och sociala aspekter, och 

därmed också belyser individens relation till samhället. Den stärker även tanken att identiteten 

är en konstruktion, något som vi utgår ifrån i denna uppsats. Då identitet åsyftas i 

resultatdelen av uppsatsen kommer det främst att talas om subjektspositioner, som säger något 

om vilken identitetsmarkör informanter antar då de talade om måltid och ätande.  

4.3.1 Identiteten genom språket 

Mc Kinlay och McVittie (2008) menar att på de sätt individen presenterar sig och hur den 

visar detta har en stor betydelse av hur andra kommer att uppfatta individen och respondera på 

det den gör i en direkt kontext. Språket som används säger i sig mycket om oss själva och 

detta kallar de för conversational identities, det vill säga ”identiteter som invididen tar upp när 

det uppstår en interaktion”(McKinlay & McVittie 2008, s.23). Det ger en koppling mellan vad 

Hammarén och Johansson säger om att olika identiteter konstrueras i olika situationer, att det 

är möjligt att identifiera sig på olika sätt i olika situationer, beroende på interaktionen och 

med vem den sker med.  De tar även upp vad som idag kallas för senmoderna identiteter, som 

syftar till hur dagens samhälle ser ut med allt större valfrihet och fler valmöjligheter. De 

menar att det talas alltmer om föränderliga identiteter som inte har en fast punkt utan rörliga 

och anpassningsbara. I och med globaliseringen använder vi idag produkter från många andra 

länder än Sverige och vi får därmed fler verktyg för att ge uttryck för vår identitet (Hammarén 

& Johansson, 2007, s.12, 15-16).  

4.3.1.1 Gruppidentitet 

Då denna uppsats har som syfte att undersöka hur måltid och ätande konstrueras på olika sätt 

hos människor med olika levnadssituationer och hur identiteten tar sig uttryck i samband med 

detta är det även viktigt att belysa hur identiteten kopplas till gruppen. Hammarén och 

Johansson (2007) talar om ”kollektiva identiteter”, där alla individer som tillhör gruppen 

förväntas dela vissa egenskaper eller tillhörigheter. Det är genom likheter och skillnader hos 

andra som vi finner vad vi själva identifierar oss med och i jämförelse med varandra som vi 

förstår vad det innebär. Genom skillnader till andra grupper blir det kanske tydligast vad den 

egna grupptillhörigheten betyder. Identiteter definieras därmed genom vad de inte är eller vad 

gruppen inte karaktäriserar sig som (Hammarén & Johansson 2007, s. 10, 37-38). 

Gruppidentitet är något som går att urskilja även då ätandet undersöks. Som nämndes i 

inledningen kan uppväxten lägga grund för en första matidentitet, beroende på vad som ätits 

då, men sedan när barnen blir äldre och skapar andra grupptillhörigheter kan även matvanorna 

komma att ändras. Beroende på vad man i övrigt identifierar sig med kan vissa kostvanor eller 

varor komma att ses som något som inte går att kombinera för att upprätthålla identiteten och 

dessa väljs således bort. För att kunna tillskriva den egna gruppen egenskaper skapas 

skillnader till andra grupper. I uppsatsen är det familjen som grupp som har studerats och 

vilka mönster som går att finna i den för att säga något, både om gruppens och den egna 

identitetens uttryck kring måltid och ätande.  

4.3.1.2 Könsidentitet 

Könsidentiteten präglas av sociala föreställningar kring hur den ideala bilden av manligt eller 

kvinnligt ser ut i samhället. Detta behöver alltså inte innebära att det är den identitet som 
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passar de enskilda individerna på det bästa sättet. Den feminina identiteten i västerländska 

samhällen framställs ofta som en motsats till den maskulina. Trots att föreställningar kring 

kön inte skapar bestämda könsidentiteter så bidrar de till att skapa normer kring manligt och 

kvinnligt. Identiteten vi har behöver inte vara ett korrekt facit av vilka vi är. Den påverkas av 

yrkande, motstånd och förhandlingar men också i relation till den sociala interaktionen men 

andra människor samt ur det historiska och kulturella ramverk vi befinner oss inom. 

(McKinlay & McVittie 2008, s.33, 39).  

 

Margareta Lindholm och Arne Nilssons (2003) kapitel hemma och ute i staden – platser för 

kvinnligt och manligt homoliv i antologin Urbanitetens Omvandlingar beskriver att kvinnan 

har förknippats med familjeliv och därmed ofta också till hemmets privata sfär. Detta går att 

koppla till att i ett förhållande mellan en man och en kvinna har det traditionellt varit kvinnan 

som stått för förberedelse, planering och tillagning av maten. Beroende på kön kan 

konstruktioner kring ätande och måltid se olika ut och även forma identiteten. Föreställningen 

är att mannen istället haft tillgång till det offentliga rummet i större utsträckning än kvinnan 

och varit inkomstbringaren. Han har därmed inte bidragit i lika stor del till hushållsarbetet 

som kvinnan (Lindholm & Nilsson 2003, s. 187, 192; Andersson 1980 s.59-60). Vi är 

intresserade av att se om kön påverkar konstruktionen av eller den enskilda individens 

subjektsposition i förhållande till måltiden och ätandet.  

5. Metod 
Metoden som använts i uppsatsen är grenen diskurspsykologi inom diskursanalysens. 

Avsikten med detta val var just att se vilka konstruktioner av måltid och ätandet som 

presenteras genom tal och skrift hos informanterna och i tidskrifterna samt att se hur 

informanterna väljer att positionera sig i förhållande till måltid och ätande.   De analysverktyg 

vi använde oss av för att göra detta möjligt var tolkningsrepertoarer samt subjektspositioner 

vilka förklaras mer utförligt i kapitlet. Därefter presenteras hur reflexivitet används inom 

diskurspsykologin och hur vi ämnar använda verktyget i uppsatsen. Slutligen följer de 

forskningsetiska ställningstagandena, utifrån vetenskapsrådets rekommendationer, som tagits i 

beaktande samt hur analysprocessen genomförts med hjälp av de analytiska verktyg som 

nämnts ovan. 

 

Nigel Edley (2001) skriver att diskursanalysen bör ses som ett paraplybegrepp snarare än som 

en enda renodlad metod (Edley 2001, s. 189). Inom diskursanalysen menas att det inte 

existerar en objektiv verklighet, vilket medföljer att det därför inte heller existerar enbart en 

sanning. En viktig tanke, som Stephanie Taylor (2001) presenterar i samma antologi 

Discourse as Data, i kapitlet Locating and Conducting Analytic Research, är att allt skulle 

kunna vara annorlunda eftersom verkligheten är en konstruktion och en produkt av människan 

(Taylor, 2001, s.11-13). Inom diskursanalysen finns den gemensamma föreställningen om 

verkligheten som något dynamiskt och diskursivt, den kan på samma gång uttrycka sig på 

olika sätt. Den är alltså inte statisk utan snarare i rörelse och beroende på hur vi framställer 

den så formas olika versioner (Taylor, 2001, s.11-12). Fokus på språket är en av 

diskursanalysens stöttepelare och utgångspunkten är att språket konstruerar och skapar 

verkligheten då vi genom tal eller skrift upprätthåller vissa diskurser medvetet eller 

omedvetet. Inom diskursanalys är syftet att undersöka och studera hur ett visst fenomen är 

konstruerat, inte hur det är (Taylor 2001, s.6-7). Relationen mellan det talande eller skrivande 

subjektet och diskurserna blir därför paradoxal. Samtidigt som människan är med och skapar 

eller upprätthåller vissa diskurser så är hon också en produkt utav dem. Nigel Edley uttrycker 

detta på ett illustrerande sätt:” It acknowledges that people are, at the same time, both the 

products and the producers of discourse, the master and the slave of language” (2001, s.190).  
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Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips redogör för den del i diskursanalysen som 

kallas för diskurspsykologi i boken Diskursanalys som teori och metod (1999), med 

anknytning till vad Jonathan Potter och Margaret Wetherell skrivit i boken Discourse and 

Social Psychology, Beyond Attitudes and Behavior (1987). Det är denna gren av diskursanalys 

som vi kommer att tillämpa i denna undersökning. Inom diskurspsykologi som framöver 

kommer att benämnas som DP, anses det att språk och texter är något som med hjälp av 

sociala handlingar kan berätta något om olika konstruktioner av världen. Två viktiga begrepp 

när analys sker inom DP är tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, vilka förklaras nedan 

och dessa två kommer i analys av intervjumaterialet att användas i denna uppsats.  

 

Potter och Wetherell utgår ifrån definitionen av diskurser att de täcker alla typer av talad 

interaktion, både skriftligt och muntligt, formell som informell och alla typer av texter (Potter 

& Wetherell 1987, s. 6-7); Burr (1995) konstaterar att det är nästintill omöjligt att finna en 

enhetlig definition på vad en diskurs är, men att definitionerna som en diskurs innebär ändå 

kan användas eftersom den allmänna kunskapen om objekten de åsyftar är så pass 

underförstådda att de blir meningsfulla. En diskurs syftar till metaforer, representationer, 

bilder, historier, framställningar eller grupper av meningar på så sätt att de tillsammans skapar 

en specifik version av händelser.  Då vi accepterar att det kan finnas flera versioner som 

förklarar samma händelse blir det möjligt att se olika diskurser, som presenterar olika 

synvinklar av ett fenomen. Varje diskursanvändning hävdar en viss typ av ”sann 

framställning” av objektet, beroende på vem som presenterar det. Trots att vår definition av 

måltiden eller ätandet kanske inte stämmer exakt överens med hur våra informanter och de 

olika tidningarna skulle framställa det, så bör ändå förståelsen för dem vara så pass lika 

varandra att vi kommer att kunna finna mönster (Burr 1995, s. 48-49). En diskurs kan även 

förstås som något historiskt som måste ses i relation till kontexten och något som alltid är 

kopplat till andra diskurser och som enligt diskursanalysen alltid har en koppling till makt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.20). Vi tolkar diskurser som det allmänt vedertagna 

versionerna av ett specifikt fenomen, även om de definieras på olika sätt och kommer att utgå 

ifrån Burrs tankar kring dessa. Hänsyn kommer även att tas till att de innefattar alla varianter 

av talad interaktion, då det är var diskurserna blir synliga både för individen och för 

omvärlden. Så långt delas synen med övriga diskursanalytikers olika ansatser. Alla är överens 

om att det finns flera sanningar i den sociala världen och den vetenskapliga kunskapen som 

kommer genom undersökningen visar en möjlig variant av sanningen. DP lyfter även fram en 

handlingsorienterad riktning inom diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.13, 

97,103, 111).  

5.1 Tolkningsrepertoar 

Enligt Potter och Wetherell (1987)  innebär tolkningsrepertoarer ett lexikon eller register av 

olika sätt att beskriva och karaktärisera handlingar och händelser (Potter & Wetherell 1987, s. 

138). Dessa har använts i analysprocessen för att förstå vad informanten själv menar med 

olika diskurser, hur deras förståelse av det ser ut och detta uppstår genom olika sätt att tala. 

Själva ordet repertoar syftar till någonting återkommande.  
 

The main point about interpretative repertoires is that they are relatively coherent ways of 

talking about objects and events into the world. In discourse analytical terms, they are the 

´building blocks of conversations´, a range of linguistic resources that can be drawn upon 

and utilized in the course of everyday social interaction. Interpretative repertoires are part 

and parcel of any community´s common sense, providing a basis for shared social 

understanding. (Edley 2001, s. 198)  

 



20 

 

Enkelt uttryckt syftar begreppet enligt vår förståelse till återkommande tolkningar av 

någonting. De uppfattas huvudsakligen som utgångspunkter som på ett relativt sätt stämmer 

överens med hur man i världen talar om aktiviteter, händelser eller objekt (Edley 2001, s.198, 

202). Genom att undersöka om det dyker upp sätt att tala om ätandet och måltider så kan vi 

utifrån det eventuellt finna mönster som kan analyseras till tolkningsrepertoarer, alltså 

återkommande och liknande tolkningar om konstruktioner av ätande, måltiden och identitet. 

Huvudmålet med tolkningsrepertoarer enligt Simeon J. Yates, i antologin Discourse as Data i 

kapitlet Researching Internet Interaction: Sociolinguistics and Corpus Analysis, är att de visar 

ganska sammanhängande sätt att tala om objekt och händelser i det sociala livet. Denna 

sammanhängande tolkning är således en viktig del i samhällets gemensamma förståelse för 

olika fenomen (Yates 2001 s. 98).  De kan ses som en verktygslåda av resurser som används 

efter egen förmåga för att förklara olika händelser så att det blir möjligt att upprätthålla en 

känsla av trovärdighet i interaktionen. I språkanvändningen formuleras alltså dessa verktyg 

till att framställa vad personen menar med olika saker, det vill säga hur konstruktionen eller 

diskursen ser ut (Burr 1995, s. 116-117). Det krävs dock mycket träning för att kunna finna 

bra tolkningsrepertoarer och för att kunna skilja dem åt. Ett tecken på att vara på rätt väg är 

när det känns som att det folk berättar har hörts förut. När gränsen är nådd, då personernas 

prat känns som upprepningar, kan den som analyserar språket vara ganska säker på att befinna 

sig i en diskursiv terräng där tolkningsrepertoarer går att finna (Edley 2001, s.198-199). 

 

Begreppet tolkningsrepertoarer är besläktade med diskurser. Skillnaden från diskurser är att 

dessa oftast refereras till hur hela institutioner konstrueras medan tolkningsrepertoarer inte 

fokuserar på lika massiva konstruktioner utan snarare på individens inverkan genom hennes 

användande av språket (Edley 2001, s.202). Därför kommer tolkningsrepertoarer att användas 

i analysarbetet. För att finna vad vårt empiriska material uttrycker för tolkningsrepertoarer 

kommer mönster att sökas i hur informanterna och tidskrifterna förklarar måltiden och 

ätandet. Dessa kan yttra sig på olika sätt för samma fenomen, eftersom det inte finns en ren 

sanning enligt DP. På så sätt säger repertoarerna något om den enskilda individens påverkan 

på sig själv och sin omgivning med hjälp av språket, det vill säga något både om identiteten 

och om konstruktioner kring ätandet. De tre olika tidskrifterna kommer att analyseras för att 

finna mönster och kategorier i hur framförallt ätandet framställs.  

5.2 Subjektspositioner 

Begreppet subjektsposition förklaras kort som ett läge i en konversation, något som visar var 

personen sätter sig själv i den aktuella situationen. Alltså, hur man identifierar sig själv och 

andra vid en given tidpunkt med just den situationen som görs relevanta genom det språk som 

används (Edley 2001, s. 210). Det skulle kunna förklaras som ett rollanvändande där individer 

eller grupper placeras i den position som rollen medför. Pertti Alasuutari (2004) talar i boken 

Social Theory and Human Reality om att beroende på situation, varaktighet, exklusivitet och 

grad av självständighet tar sig positionerna olika uttryck i samförstånd med olika sociala 

faktorer. Samma individ kan uppfattas på olika sätt i samma interaktionssituation, ena stunden 

betraktad som en expert inom området och i nästa som en nybörjare. Detta beror till exempel 

på vilka frågor som ställs och hur väl personen kan svara på dem. Subjektspositioner är alltså 

ingenting fast utan förändras och tar olika uttryck i olika situationer. Det är heller inte enbart 

individens uppgift att skapa sina subjektspositioner, utan det måste finnas något slags medhåll 

från andra människor för att den ska kunna användas. En person som kallar sig vegetarian och 

vill anta en subjektsposition som säger att det är fel att äta kött, måste leva upp till denna 

position genom att avstå kött för att få erkännande från andra människor och därmed kunna 

nyttja önskad subjektsposition. Medan en subjektsposition hålls innebär det alltså även vissa 

begränsningar och villkor som måste uppfyllas, det krävs att man spelar sin roll (Alasuutari 



21 

 

2004, s. 123-125). En antagen subjektsposition säger något om hur den personen uppfattar sig 

själv och världen runtomkring och vad de genom detta gör anspråk på i sin verklighet. Det 

kan alltså förklaras som identiteter som genom specifika sätt att tala blivit relevanta, eller som 

positioner inom en konversation. Det innebär att individer skapar subjekt genom att dela in 

andra och sig själva i olika positioner och identiteter (Edley 2001, s. 209-210, 214). Sociala 

relationer är alltså vad som konstruerar de subjektspositioner som vi antar och dessa kan vara 

mer eller mindre varaktiga, strikta eller lösa och en individ kan hålla flera olika 

subjektspositioner samtidigt.  

 

För att analysera intervjumaterialet kommer vi att söka efter olika subjektspositioner, alltså 

hur informanterna väljer att definiera sig själva i olika situationer och därmed hur de väljer att 

framställa sig själva. Med detta begrepp blir det möjligt att förstå vilka olika positioner som 

de antar för att framställa sin verklighet och därför kommer mönster att kunna urskiljas i hur 

de konstruerar måltid och ätandet, samt sin egen identitet.  

5.3 Reflexivitet   

Diskurspsykologer anser, som övriga diskursanalytiker, att även deras egna arbeten ska ses 

som något diskursivt och som enbart visar upp en möjlig version av den vetenskapliga 

framställningen. Att vara reflexiv och öppen för förändring är som nämnts tidigare viktiga 

stöttepelare att hålla i minnet under hela arbetsprocessen. Reflexiviteten är nämligen något 

som har betydelse även i intervjusituationen, där intervjuaren kan vara den som ses som den 

som har mest makt i förhållande till informanten och detta kan påverka intervjusituationen 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 111).  

 

Reflexivitet är för oss först och främst ett begrepp som kommer att användas för att analysera 

det empiriska materialet, då vi kommer att titta på hur valmöjligheter och det reflexiva 

tänkandet påverkar konstruktioner och identitet kring ätande. Men, eftersom reflexiviteten är 

någonting som även finns hos oss som uppsatsförfattare är det av vikt att vi tar hänsyn till 

detta genom arbetets gång. I intervjusituationen kan våra sätt att ställa frågor och tonlägen 

påverka svaren vi får, samtidigt som vårt sätt att tolka kommer att vara påverkade av vår 

självreflexivitet och kunskapen vi har.   Då informanterna i sina svar berättar om vilken typ av 

mat de konsumerar respektive inte konsumerar, visar det på hur de är reflexiva i sin 

mathållning. Om viss mat, till exempel ekologiskt odlade grönsaker föredras framför annan, 

kan detta bero på att personen har gjort ett aktivt val i sin konsumtion. Genom att förhålla sig 

reflexivt till information om ekologisk respektive icke-ekologisk mat ha har egna riktlinjer 

satts upp (Giddens, 1991, s. 12-13, 32, 274). 

5.4 Forskningsetiska ställningstaganden  

Vi har utgått från Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning under intervjuerna. Detta skedde genom att vi har tagit de fyra 

huvudkraven i beaktande som rör individskyddskravet. De fyra kraven är följande; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Det första 

kravet, informationskravet, uppfylldes genom att vid intervjutillfället informerade 

informanten om syftet med vår uppsats. Informanterna gav sitt godkännande till intervjun 

under villkoret att de ställde upp frivilligt. Det andra kravet, konfidentialitetskravet, syftar till 

att de uppgifter informanten lämnar om sig själv inte ska kunna spåras tillbaka till dem. 

Anonymiteten försäkras genom att ge informanterna figurerade namn samt att när materialet 

har bearbetats ska det raderas för att säkra informanternas anonymitet. Nyttjandekravet 

innebär att det vi får fram genom våra informanter endast får användas i syfte till uppsatsen. 

Det sista kravet vi valt att ta upp, samtyckeskravet, uppfylldes genom att informanterna själva 
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har fått möjligheten att bestämma på vilka villkor de vill ställa upp. De har informerats att de 

när som helst under intervjun har möjlighet att bryta sin medverkan utan att detta skulle ge 

några som helst konsekvenser för dem själva. Därefter informerades informanterna om 

hanteringen av det inspelade materialet, det vill säga att det skrivs ut ordagrant. De har om de 

så önskar rätt att läsa det utskrivna materialet, kommentera samt be om korrigering av citat. 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6-15). 

5.4.1 Analysprocess 

Taylor (2001) menar att det analytiska arbetet inom diskurs analysen är en relativt öppen och 

cirkulär process. Genom att läsa den insamlade data gång på gång utövar man som forskare 

ett aktivt sökande efter mönster (Taylor 2001, s. 39). Dessa mönster kan ibland vara svåra att 

finna då man inte riktigt vet vad som ska sökas. När mönster har trätt fram ur ens data så är 

nästa steg kodning, detta sker genom att skriva ner olika kategorier som de funna mönstren 

passar in i. Skillnaden mellan diskursanalysens analyseringsfas och andra sätt att analysera är 

att inom diskursanalysen är grundtanken att det just är mönster i språket som söks. 

Transkriberingen är en del av analyseringsprocessen (Taylor 2001, s.36, 38-39). Då de 

inspelade intervjuerna transkriberades, gjordes det i enlighet med diskursanalysens riktlinjer 

med hänsyn till detaljer. Detta är viktigt i den aspekt att diskursanalys inte bara fokuserar på 

vad som sägs under intervjun utan även hur informanten säger det. För att tydliggöra detta 

under analysarbetet har pauser, suckar, skratt och tveksamma uttryck skrivits med i 

transkriberingen. De analytiska verktyg, som användes vid intervjuerna, är 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, där vi sluter oss till Edleys användning av dem 

som presenterats ovan (Edley 2001, s. 202, 209-210 ). Genom transkriberingsmaterialet blev 

det möjligt att se mönster i hur informanterna genom sitt tal framställde de föreställningar om 

konstruktioner, tolkningsrepertoarer samt subjektspositioner och hur de själva ställde sig till 

dem.  

 

Analysprocessen startade efter att sju intervjuer genomförts och tre tidskrifter lästs.  Genom 

en noggrann transkribering och läsning utformades det empiriska materialet och i det 

insamlade data så uppenbarades olika mönster genom informanternas tal samt genom 

tidskrifternas texter. Utifrån dessa mönster så skapades kategorier och genom dessa 

utformades i anslutning till informanternas tal även de tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner som används för att analysera det empiriska materialet. Mönsterbildningen 

framträdde genom att informanterna talade om samma saker på liknande sätt, eller genom att 

informanten positionerade sig i motsats till dessa. Tillvägagångssättet som användes i 

analysen av tidskrifterna även här var ett sökande efter mönster som sedan, i likhet med 

intervjumaterialet. Därefter skapades kategorier som framträtt ur mönstren av textanalysen 

med hjälp av det teoretiska ramverket i uppsatsen.  Kategorier och mönster analyserades 

sedan med hjälp av den diskurspsykologiska textanalysen, samt med Germov och Williams 

modell för sociologisk analys. De centrala punkterna inom denna modell är en historisk, 

kulturell, strukturell samt en kritisk aspekt (Germov & Williams 2005, s. 7-8).  

5.4.2 Avgränsning, tillvägagångssätt och urval  

För att möta uppsatsens syfte har vi valt att studera hur måltid och ätande konstrueras och hur 

individer positionerar sig själva i denna konstruktion. Vi har däremot inte för avsikt att ta reda 

på vilken specifik kost som generellt äts i Sverige och inte heller den kroppsliga effekten av 

denna kosthållning. Ett annat område som inte presenterats specifikt är vilka risker som kan 

medfölja viss mat både för individen och i en större samhällsdiskussion, till exempel en global 

miljöpåverkan. Vi anser att detta skulle bli ett allt för omfattande område för denna c-uppsats. 
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Sociala patologier i relation till mat och ätande är på grund av detta inte heller ett ämne som 

behandlats.  

 

De intervjuade informanter är bosatta i två mellanstora städer och en småstad i Mellansverige. 

Vi valde att inte fokusera på etnisk tillhörighet, då det inte ansågs vara fokus för uppsatsen. 

Då informanterna själva definierat sin måltid har tyngdpunkten inriktats främst på 

vardagsmåltiden och inte helgmåltider eller festtillfällen, utan med fokus på vardagen. Vi vill 

även poängtera att det är informanternas och tidskrifternas konstruktioner som sökts och 

presenterats i arbetet och avsikten har inte varit att presentera en generell föreställning om 

dessa konstruktioner.  

 

Genom valet att analysera tidningar avgränsade vi oss på det sättet att två matrelaterade 

tidskrifter, slumpvis valdes ut samt en kvällstidningsbilaga. Bilagan analyserades för att den 

anses nå en större målgrupp än mattidskrifterna, då dessa köps av personer som redan har ett 

intresse kring mat och ätande. Orsaken till att dagstidningar och själva kvällstidningarna inte 

analyserades var att de upplagor som studerades inte gav något relevant resultat, då de inte tog 

upp något som rörde vårt syfte utan enbart enstaka recept. Avgränsningen till tidningar 

innebär att vi inte valt att analysera hur mat, ätande och identitet porträtteras i bloggar eller 

reklam varken på tv eller ute i samhället till exempel på busshållsplatser.   

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, men även textanalys av tre tidskrifter inom 

ämnet för måltidens olika utföranden. En halvstrukturerad intervju användes då några av 

frågorna vi ställt varit bestämda men som följts av mer öppna frågor som varierat beroende på 

informanternas svar och intervjuarens förmåga att komma på följdfrågor (Kvale, 1997, s.117, 

121-122). 

  

Första temat i intervjuguiden (se bilaga 1) som vi följde i intervjuerna, syftade till att 

undersöka informantens framställning av den egna identiteten, vilka grupptillhörigheter kan 

personen tänkas tillhöra och vilka subjektspositioner de därmed presenterar. Under temat 

familjen syftade vi till att få en större förståelse för hur informantens familjesituation ser ut, 

om personen lever ensam eller tillsammans med någon och hur detta påverkar sättet att äta 

och konstruktioner kring det. Detta ledde sedan in på vad vi har valt att kalla för socialisation 

av ätandet. Temat syftade till att försöka urskilja om informanterna har påverkats av hur 

måltid och ätande har upplevts samt hur deras matvanor har förändrats genom tiden. Med 

frågorna under temat normer kring ätandet var förhoppningen även att vi skulle kunna förstå 

vilka normer som finns kring ätandet hos informanten och hur det påverkar hur man ser på 

måltid och ätande. Syftet med dessa var för att vi skulle kunna tolka informanternas tal kring 

just måltid och ätande och vilka tolkningsrepertoarer och subjektspositioner vi fann. På så sätt 

kom det även att tydliggöras ytterligare hur informanternas identitet kring ätandet och 

måltiden påverkas av världen runtomkring dem och i interaktionen med andra. Därmed blir 

det även möjligt att se hur det samhället vi lever i idag påverkar och påverkas av människorna 

som lever i det och vilken betydelse det har för hur vi äter och konstruktioner kring måltiden 

och ätandet. Intervjumaterialet kom sedan att transkriberas och blir därigenom del av våra 

data, tillsammans med tidningsmaterialet. Hur transkriberingen gick till går att läsa mer om 

under avsnittet analysprocess.  

 

Anledningen till att vi valt att analysera och granska två mattidskrifter, samt en bilaga från en 

kvällstidning är främst för att se vilka sociala konstruktioner, normer och trender som går att 

finna kring måltiden och ätandet. Genom att studera texterna i tidskrifterna hoppas vi kunna 
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finna olika mönster i förhållande till måltiden och hur olika konstruktioner i samband med 

ätande och måltid kan se ut.  

 

Urvalet av informanter och tidskrifter syftar till att finna representativitet för hur 

konstruktioner kring identitet, måltid och ätande kan se ut. För att få ett varierande utfall har 

vi talat med ett antal personer med olika åldrar, familjesituationer och bakgrund. Sju 

intervjuer har genomförts varav båda parterna i två par, ett med barn och ett utan, två manliga 

informanter som har barn samt en kvinna med vuxna barn. De presenteras närmare under 

avsnittet resultat och analys av intervjuer. Urvalet skedde främst genom ett 

bekvämlighetsurval och till viss del ett snöbollsurval, vilka beskrivs av Michael Quinn Patton 

(2002) i Qualitative Research & Evaluation Methods. Bekvämlighetsurvalet eftersom 

personer i vår närhet tillfrågades om de kände någon som kunde tänkas ställa upp på intervju. 

Då det är en studie som är liten i omfattning och inte syftar till att göra generaliseringar ansåg 

vi att detta urval gick att tillämpa. Eftersom den ena parten i ett par tillfrågades om intervju 

ställdes även frågan till den andra parten och på så sätt blev det en form av snöbollsurval 

(Patton 2002, s. 237, 241-242).  

6. Resultat och analys  
Nedan följer först resultat och analys av intervjuerna, detta sker med hjälp av de analytiska 

verktygen tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Efter intervjuredovisningen följer 

analysen av tidskrifterna som gjorts med textanalys och som genom detta kategoriserats. 

Dessa två delar kopplas sedan samman i en slutdiskussion. 

6.1 Intervjuer  

Vi har valt att intervjua sju personer, varav fyra män och tre kvinnor. Detta för att vi ville ha 

en variation med både kvinnliga och manliga, personer med och utan barn samt i olika åldrar. 

Antalet sattes utifrån kriterier för uppsatsen samt vad som ansågs lämpligt i tidsaspekt då även 

tre tidskrifter analyserades. Åtta intervjuer genomfördes, men en av informanterna gick inte 

med på att intervjun spelades in. Därför kunde inte denna användas då det inom diskursanalys 

är av stor vikt hur språket används och vilka ordval. För att undvika felcitering valdes alltså 

denna intervju bort. Nedanför följer en kortare presentation som tar upp informanternas ålder, 

sysselsättning och hur de lever. Informanternas namn har blivit fingerade och deras 

bostadsorter nämns inte med namn, för att garantera deras anonymitet.  

 

Johanna, 29 år, och Linus, 33 år, lever tillsammans i en småstad i mellan Sverige. De lever i 

ett nybyggt hus utanför centrum tillsammans med sina två barn Lucas 4 ½ år och Emelie 1 ½ 

år. Johanna arbetar heltid som förskolelärare och Linus arbetar 80 % av heltid som 

civilingenjör. Både Johanna och Linus uttrycker att de på deras fritid umgås tillsammans med 

varandra och deras två barn. Linus har ett intresse av att laga mat och tränar också kampsport 

på fritiden. Paret uttrycker också tankar kring en vilja att handla ekologiska matvaror. 

 

Klas och Stina båda 23 år bor tillsammans i en lägenhet lite utanför centrum i en mellanstor 

stad. Båda studerar till civilingenjörer på heltid. Klas berättar att förutom skolan så spelar han 

musik men inte i någon större utsträckning. Stinas intressen är att träna och se på olika tv-

serier. 

 

Inger är 66 år och pensionär sedan ett år tillbaka, tidigare arbetade hon som förskolelärare. 

Hon lever tillsammans med sin man i en villa utanför en annan mellanstor stad. De har 

tillsammans två vuxna barn som inte längre lever tillsammans med dem. Efter Inger blev 

pensionär har hon passat på att göra sådant hon tycker är trevligt, till exempel yoga och kurser 
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i fotografering. Hon har ett intresse av närproducerade och ekologiska varor men också är hon 

väl medveten om och försöker till stor del undvika olika e-ämnen i den egna kosten. 

 

Jens är 32 år och bor tillsammans med sin 10 månaders gamla dotter och sin sambo Bettan i 

en lägenhet i samma stad som Inger. Vi har inte intervjuat hans sambo. Jens studerar på heltid 

på ett program för samhälls och beteendevetenskap och har tidigare arbetat som kock. När han 

inte studerar umgås han med sin dotter eller ägnar sig åt musik och läsning. Han har ett 

intresse för matlagning och är medveten om olika tillsatser som han försöker undvika i sin 

egen och sin familjs kost. 

 

Pelle som är 46 år arbetar som målare på heltid. Han lever tillsammans med sin tonårsson på 

vad som Pelle kallar ”halva tiden ungefär” i en villa utanför samma stad som Klas och Stina. 

På sin fritid är Pelle engagerad i hockeyföreningen genom olika styrelseuppdrag. 

 

Först presenteras funna mönster genom tolkningsrepertoarer och subjektspositioner då dessa 

säger något om hur föreställningen av ätandet i samhället ser ut samt hur informanterna har 

valt att positionera sig själva angående måltid och ätande. De tolkningsrepertoarer vi fann var: 

Det delade arbetet i köket, Den regelbundna måltiden, Normer och regler vid matbordet, Den 

sociala måltiden och tiden och ekonomin - kvalitetshöjare som inte finns. Den första 

repertoaren syftar till att informanterna genom sitt språkbruk uttrycker en normativ 

föreställning om att matsysslorna ska vara delade, trots att inte alla informanter upplevde att 

de hade det så. Den andra tolkningsrepertoaren framträdde då föreställningen om att ätandet 

och måltiden ansågs bättre om den var regelbunden. Den tredje visar på vilka normer och 

regler som ansågs följa med måltid och ätandet. Den fjärde visade på hur informanterna 

genom sitt tal visade en bild av måltiden som en social handling. Den sista 

tolkningsrepertoaren uttrycker hur tiden och ekonomin enligt informanterna spelar en roll i 

möjligheten till att äta på, vad de kallar, ett bra sätt.   

 

De subjektspositioner vi har funnit är: den sociala måltidsmedlemmen kontra den asociala 

måltidsidkaren, småbarnsföräldern, den ekonomiskt medvetna och den medvetna 

matkonsumenten. Den första subjektspositionen syftar till två dikotomier, den sociala samt 

den asociala måltidsidkaren. Informanterna uttrycker en tolkningsrepertoar där måltiden ses 

som en social handling men huruvida de förhåller sig till detta varierar i deras svar. 

Småbarnsföräldern är en subjektsposition som tog sig uttryck hos de föräldrarna med just 

småbarn. Talet kring måltiden och ätandet blev i svaren starkt kopplade till familjen som en 

enhet, ett vi. Den fjärde positionen hänvisar till hur några av informanterna styrt sin 

matkonsumtion utifrån sin inkomst och upplevt begränsningar i den. I den sista 

subjektspositionen presenteras de informanter som uttryckt ett tydligt ställningstagande i 

vilken mat de väljer att äta på grund av ovilja till e-ämnen samt att genom sin matkonsumtion 

bidra till en negativ miljöpåverkan.  

6.2 Tolkningsrepertoarer 

I det följande avsnittet presenteras de tolkningsrepertoarer som uppkommit utifrån 

informanternas tal om måltiden och ätandet. Detta analysverktyg åsyftar, enkelt uttryckt, hos 

informanterna återkommande tolkningar av måltiden och ätandet. Dessa gav sig även uttryck 

genom ordval och de uttryckssätt som informanterna använde sig av. På frågor kring hur de 

uppfattade om det var någon typ av mat som undveks eller om tiden påverkade deras 

kosthållning, uttolkades mönster och kategorier som sedan delades in i fem olika 

tolkningsrepertoarer. Dessa innebär alltså hur informanterna framställde återkommande och 

liknande tolkningar av de sociala konstruktionerna kring måltiden, tid och ekonomi. De 
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tolkningsrepertoarer som tas upp är: Det delade arbetet i köket, Den regelbundna måltiden, 

Normer och regler vid matbordet, Den sociala måltiden samt tiden och ekonomin - 

kvalitetshöjare som inte finns.  

6.2.1  Det delade arbetet i köket 

Denna tolkningsrepertoar syftar till hur informanterna upplever uppdelningen av matsysslorna 

i deras hushåll. Orsaken till att denna kategori uppkom var då informanterna talade om 

matsysslorna och vem som gjorde vad i relation till detta. Sex av informanterna lever 

tillsammans med en partner och fick frågan om hur arbetsdelningen i köket såg ut. Nedan 

följer deras svar.  

 

Klas och Stina, angav att arbetsdelningen var jämn och att de ofta hjälptes åt att laga mat och 

gå och handla tillsammans. ”90 % av gångerna så lagar vi mat tillsammans” berättade Klas. 

Hos Johanna och Linus var det just nu Linus som stod för större delen av matlagningen, något 

som Johanna menade beror på att han tycker det är roligare än vad hon gör. Linus talade om 

detta på följande sätt:  

 
I: mm. Är det viktigt, att ni lägger ungefär lika mycket tid på matlagning och så?  

 

IP: det beror på hur man känner själv. Jag är (tystnad). För mig, jag tycker det är kul så jag 

kan gärna göra lite mer sånt, jag tror att Johanna (tystnad), att hon också tycker det är kul. 

Men… det är inte så att jag gör allt så (tystnad). Det är väl som med alla sysslor hemma, 

man ska dela så att det passar bra… Kanske mer hur mycket man jobbar så (tystnad). Som 

gör hur mycket man har tid att laga mat. Men inte speciellt viktigt att det ska vara precis 

lika tycker jag. Det går lite, lite i vågor kan man säga.  (Linus) 

 

Det som de två paren ovan berättade kopplas till vad Giddens säger om det rena förhållandet. 

Begreppet bygger på en relation som är varaktig så länge som de båda i förhållandet upplever 

att de får ett symmetriskt förhållande (Giddens 1991, s. 110). Linus sade att det inte måste 

vara en exakt fördelning av matlagningssysslorna utan det är något som de i förhållandet 

kommer överens om ”så att det passar bra”.  Eftersom Linus har ett intresse kring mat så blir 

fördelningen att han står för merparten av tillagningen, men maten planeras tillsammans 

genom att de skriver en veckomatsedel. Linus är i citatet ovan noga med att påpeka att han 

inte besväras av att ha rollen som den i förhållandet som står för största delen av 

matlagningen. Men han poängterar att han inte själv utför alla sysslor i hemmet vilket tyder på 

att han ändå anser att jämlikhet är viktigt och att de försöker att ha ett symmetriskt förhållande 

i relation till hushållssysslorna men att det, som han säger, ” går lite, lite i vågor”.   Det finns 

inte några givna ramar i det rena förhållandet som säger varför parterna ska stanna kvar utan 

de gör det enbart för sin egen skull. Därför måste de själva upprätta vad de anser vara en 

balans och ömsesidighet som fungerar, vilket uppnås genom förhandling mellan parterna 

(Giddens 1991, s. 110-112). Då frågor kring hur det övriga hushållsarbetet delas upp inte har 

ställts till informanterna går det inte att ge en generell bild i hur jämställda paren är. Men hos 

Klas och Stina tycks det finnas en jämn fördelning av måltiden och sysslor som tillhör den. 

Det var detta par som uppnådde en delning av arbetet i och kring köket som 

tolkningsrepertoaren, som uppträtt genom flertalet av informanternas tal, förespråkar.    

 

Jens berättade att det var han som stod för största delen av både planering och matlagning. Då 

han tidigare har arbetat som kock menade han att han hade ett annorlunda tänk än hans 

sambo. 
 

För det är inte så ofta som min sambo har gjort det...  Men hon börjar komma in lite i tänket 

tycker jag! Ibland när jag kommer så aa men jag har förberett det här, vi ska äta det här. Det 
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är faktiskt väldigt skönt tycker jag, jag tycker det är jätte kul när hon väl tar initiativet för 

hon gör det så sällan. Men samtidigt, jag skrämmer henne lite tror jag alltså hon vågar inte 

riktigt (suck) ta ut svängarna i köket liksom för att, i och med att jag kan så mycket, hon vill 

inte att det ska bli fel.  (Jens)   

 

Inger sade att det var hon som stod för i princip all planering och matlagning hemma hos 

henne. De var vid enstaka tillfället som hennes man lagade maten, då det rörde sig om 

speciella indiska rätter som han gjorde; ”Men det är väldigt bra att han har några såna rätter 

för då lagar han mat, det är skönt”. På frågan hur inhandlandet av maten såg ut så förklarade 

hon det på detta sätt;  

 
Ja det gör jag också vill jag påstå. Jo men det kan jag ju få hjälp med om jag vill om jag 

skriver en lista. Men det gör jag helst själv för om man går där så kommer man oftast på 

nånting mer då som man ska ha. (viskar) det sköter jag helst själv. (vanlig ton) Om jag ändå 

lagar maten, så nej det är inget vi delar på (Inger) 

 

Inger och Jens uttryckte att deras relationer till sina respektive upprätthåller en sned 

fördelning av matsysslorna, det vill säga matlagning, inhandling och planering. Båda syftade 

till att de upplevde en obalans som de önskade inte existerade i den grad som de nu gjorde. 

Hos Jens blev detta tydligt genom yttrandet; ”Det är faktiskt väldigt skönt tycker jag, jag 

tycker det är jätte kul när hon väl tar initiativet för hon gör det så sällan” och Inger säger att 

hon tycker det är skönt vid de tillfällena när hennes man står för matlagningen. Utifrån dessa 

kommentarer om hur uppdelningen ser ut med utgångspunkt i mataspekten tolkas det som att 

dessa två informanterna upplever att deras relation kunde varit, som Giddens kallar det, 

renare. Hos de informanter där arbetsdelningen är ojämn tycks det ändå framkomma en 

önskan om en jämnare fördelning av matsysslorna. Tolkningsrepertoaren det delade arbetet i 

köket går därför även att se hos dessa informanter, då uppfattningen om att det bör vara 

jämnare delat visade sig i deras tal.  

 

Utifrån informanternas tal om arbetsdelningen i köket så är det främst männen, i de 

relationerna som inte delar matsysslorna lika, som står för matlagningen. Detta visar på att en 

förändring har skett från hur det traditionellt har sett ut i Sverige, då kvinnan var den i 

hushållet som stod för matlagningen (Andersson 1980, s. 59-60). Klas och Stina bryter sig 

även från den tidigare traditionen eftersom de delar lika på hushållssysslorna i anknytning till 

måltiden. Den enda som upprätthåller den tidigare könsuppdelningen vid matsysslorna är 

Inger. Detta kan delvis bero på att övriga informanter har växt upp i samhälle där de har varit 

tvungna att reflexivt förhålla sig till det som tidigare ansågs som givna ramar. Det innebar att 

kvinnan var den som traditionellt ansågs ha ansvar för matsysslorna, något som på senare tid 

har kommit att ifrågasättas och förändras. 

6.2.2 Den regelbundna måltiden 

Majoriteten av informanterna har uppgett att de till en stor grad äter på regelbundna tider i 

nuläget. Tolkningsrepertoaren framträdde i deras tal kring huruvida måltiden är flexibel eller 

regelbunden. Hos de informanter som har små barn märktes detta tydligt, men även Klas och 

Stina, som inte har några barn samt Pelle som inte lever med sin son permanent, talade om 

detta. Johanna förklarade att de är noggranna med att äta mindre mål flera gånger om dagen, 

hon berättade att deras matrutiner tar formen frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag 

och ibland ett kvällsmål bestående av välling eller frukt för barnen. Även Jens påpekade 

denna regelbundenhet, framförallt för dotterns skull. Under den tid han levde ensam åt han 

mer oregelbundet än nu för tiden, då han arbetade som kock. Jens och hans sambo var tidigare 

mer flexibla i sina mattider.  
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Man hoppade över och ne, men nu gör vi något annat. Kan man hoppa över mål bara sådär 

va. Och sen åt man senare (paus) man åt ju sent på kvällarna också gjorde man, man kunde 

ju käka middag vid nio, tio ibland på helgerna liksom om man kände för det. (Jens )  

 

Klas och Stina talade om att de nästan alltid åt på samma tider och Pelle berättade att hans 

mattider är regelbundna på arbetet, men kvällsmål och mat på helger har inga bestämda tider. 

Det var även skillnad om hans son var hemma med honom eller inte.  

 
Ne… jag ät...(paus) jag äter ju regelbundet på jobbet om man säger. Och sen blir det ju mer 

ordning när, ja min son är hemma då, på kvällen med. När jag är själv då blir det, då blir det 

mer att jag äter på jobbet och sen… eh… Typ slafsar jag i mig nånting på kvällen, bara för 

att jag ska äta. Så det, det är inte alltid jag äter lagad mat på kvällen och eh… Så att det är 

ju tur att jag har jobb. Så att jag äter regelbundet om man säger (skrattar till). Så det är 

skönt, att jag äter på fasta tider annars, på helger då är det också väldigt oregelbundet… Då 

glömmer man bort att äta.  (Pelle)  

 

Individen har, i och med senmoderniteten, kommit att känna sig överflödig. Det leder till en 

osäkerhet då det inte finns några tydliga regler att följa i utformningen av livet. Då individen 

inte upplever sig vara behövd av någon annan i samhället så skapar detta ett bristande 

engagemang. Slagordet idag är flexibilitet som gör att tid och rum inte längre har lika stor 

betydelse. Genom informanternas tal har det visat sig att när de levt ensamma eller äter själva 

har matvanorna varit annorlunda än hur det är hos de informanter som äter tillsammans med 

sin respektive eller familj. Som Jens beskriver det så var hans matvanor oregelbundna när han 

arbetat som kock, det vill säga innan han träffat sin sambo och fått barn. Pelle uttrycker att 

mattiderna blir mer regelbundna när hans son är hemma och när han är på sin arbetsplats men 

att då han är ensam ”slafsar” i sig någonting för att stilla hungern. De två andra paren Klas 

och Stina samt Johanna och Linus berättar hur de, när de äter tillsammans, gör det på 

bestämda tider. Informanternas tal visar på ett mönster i hur deras kostvanor blir mer 

regelbundna när måltiden sker i sällskap med någon annan, vilket skulle kunna innebära att de 

har en upplevelse att känna sig behövda. Att inte ansvara för någon annan, till exempel sitt 

barn, skapar på detta sätt ett svagare engagemang. De informanterna med barn uttryckte hur 

deras matvanor kommit att bli mindre flexibla och istället bli mer punktliga efter dem fått 

barn. Tolkningsrepertoaren framträdde genom att informanterna slöt sig till en föreställning 

om att måltiden skulle vara just regelbunden. En måltid som förklarades som oregelbunden 

sågs som negativ till skillnad från att äta på ett mer regelbundet sätt. Genom deras tal 

framträdde ett motstånd mot den flexibilitet som förespråkas i samhället och de uttryckte 

snarare en önskan efter tydligare rutiner kring måltid och ätande. 

6.2.3 Normer och regler vid matbordet  

Informanterna fick frågor kring om dem, när de var yngre och bodde hemma hos sina 

föräldrar, hade regler kring måltiden och ätandet och i vilken mån dessa regler fortfarande 

fanns kvar hos dem. I talet om hur relationen till normer och regler vid matbordet, har sett ut 

tidigare och hur det ser ut idag gav upphov till mönster som användes i skapande av denna 

tolkningsrepertoar. Det visade sig att vissa av dem fortfarande hade kvar regler från 

föräldrahemmet, medan en utav dem hade vänt på regeln till sina egna barn.  

 

Inger berättade att de i hennes föräldrahem hade enligt henne strikta regler om bordsskick, 

något som fortfarande satt kvar:   

 
Hos oss var det väldigt mycket med bordskick också det var sådär men servett och 

servettring och inga armbågar på bordet och inte prata med mat i munnen. Man fick ju prata 
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o så men det där var ju väldigt noga. Så det sitter ju djupt. Ja man har ju svårt att bortse från 

det nu. (Inger) 

 

En annan av informanterna som pekade på hur regler från föräldrahemmet fortfarande fanns 

kvar även i vuxen ålder var Pelle. Han beskrev följande: ”Ah, det var väl att man skulle äta 

upp, det man tog åt sig. Det var väl det, som jag kommer ihåg. Och det sitter väl i än att det 

man tar det äter man upp”. Johanna å andra sidan beskrev hur hon hade haft samma regel i sitt 

föräldrahem, men detta var något som hon tagit bort för sina barn:  

 
[…] näe men jag tror inte. Alltså när jag var lite det minns jag det då var det ofta en kamp 

om att man skulle äta upp.  Och de prata mycket med mamma om nu också att det tycker 

jag inte att det är det viktiga, utan det viktiga är att man äter och känner att man är mätt. 

(Johanna)  

 

Hon berättar vidare att de regler som gäller vid deras matbord idag är bland annat;  

 
[…] nu behöver vi sitta kvar allihopa så att, för att avsluta måltiden. Sen så kan det ju 

liksom bli så att han, han är väldigt mycket för att prata och berätta så ibland får man säga 

nu har vi ätit nu har vi andra snart ätit färdigt du har fortfarande inte börjat att äta dina mat 

det är inte mycket mat kvar om en stund kommer du få sitta kvar själv och äta upp då, eller 

äta tills du blir mätt så […]det har vi ända sen dom varit små varit ganska noga med att går 

man från bordet så kommer man inte tillbaka och äter igen den så är det och det är inget vi 

behöver tjafsa om för det har alltid varit så. Men sen så finns det ju självklart undantag där 

också men dom är inte så många. (skratt). ( Johanna) 

 

Övriga informanter uppgav att de under sin uppväxt haft mer eller mindre tydliga regler som 

inneburit att det tackat för maten, haft bestämda platser eller till exempel plockat undan 

tallriken från bordet.  

 
Ja, bestämda platser hade vi. Eller bestämda, det var så att man satte sig på samma ställe 

bara så det var liksom bestämt. Men regler vet jag inte riktigt… När jag var jätteliten så sa 

vi väl alltid tack för maten. (Klas)  

 

Olika normer som vi fann i det empiriska materialet hos informanterna var på frågorna kring 

vilka regler som fanns kring matbordet, både under uppväxten och hur det såg ut idag. 

Informanterna tyckte till en början att de inte hade mycket regler, men sedan visade det sig 

ändå att det fanns, om än outtalade bestämmelser kring hur uppförandet bör vara kring 

måltiden. Vi tolkar detta som att vissa av informanterna kände en ovilja kring att benämna 

vad som gäller kring måltiden och ätandet som regler. Inger var den enda som talade om att 

hon hade haft mer strikta regler kring bordsskick; ”det var väldigt mycket med bordsskick”, 

som på många sätt fanns kvar än idag även om hon försökte begränsa sig. Att ha strikta regler 

kring ätandet tolkas som att informanterna uppfattar som något negativt. Det tycks finnas 

regler, som är en del av konstruktioner kring måltiden, även om de själva inte anammar alla 

dessa och är noga med att inte använda ordet regler. Oviljan att använda ordet regel kring vad 

som gällde för informanternas måltid och ätande går att koppla till vad som menas med det 

senmoderna samhällets brist på givna referensramar. Individen måste själv avgöra i större 

utsträckning vad som är rätt och fel då det handlar om vad som ska gälla kring matlivsstilen. 

Det går därför att tala om en tolkningsrepertoar kring normer och regler vid matbordet. 

Genom att vara reflexiv och medveten i sina handlingar formas en egen mall för hur det ska se 

ut, varför informanterna kanske inte ville använda ordet regel, även om sådana fanns.   

 

Vissa av informanterna talade om att regler som de haft under sin uppväxt fortfarande var en 

del av deras ätande, som ” att man skulle äta upp, det man tog åt sig”, enligt Pelle. Till 
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skillnad från detta berättade Johanna att hon haft samma regel som ung men att hon inte 

längre hade denna regel för sina egna barn; ”då var det ofta en kamp om att man skulle äta 

upp och de prata mycket med mamma om nu också att det tycker jag inte att det är det viktiga 

utan det viktiga är att man äter och känner att man är mätt”.  Citatet visar att det finns regler 

och normer i relation till ätandet och måltiden men att dessa kan förändras över tid, trots detta 

går tolkningsrepertoaren ändå att finna. 

6.2.4 Den sociala måltiden 

I detta stycke ämnar vi att visa på och analysera hur informanterna förhållit sig till måltiden i 

egenskap som en social handling. Genom fyra olika faktorer bildas en större 

tolkningsrepertoar som vi valt att kalla för den sociala måltiden. Dessa faktorer är måltiden 

delad med andra, att samtala vid måltiden, att laga mat till sig själv och andra samt att äta 

ensam.  

 

Den första faktorn som bidragit i uppkomsten av tolkningsrepertoaren var att informanterna 

uttryckte en vilja att dela måltiden med andra. De fem informanterna som lever ihop med 

någon annan poängterade att de oftast sitter tillsammans med dem som de lever ihop med och 

äter.  

 
Vi försöker att äta tillsammans allihopa. (Jens)  

 

Oh det är nästan alltid [vår anm. som dem äter tillsammans]. (Stina) 

 

Det typiska är att jag eller Johanna har lagat mat och att vi sitter tillsammans allihopa. 

(Linus) 

 

Alla informanter syftade på måltiden som en social handling. Även de som uppgav att de inte 

åt tillsammans med andra dagligen uttryckte sig genom språket att måltiden i grunden skulle 

ske i sällskap med andra. Samtliga berättade också hur de under sin uppväxt suttit tillsammans 

med sin familj och ätit, även om det för vissa varierat i perioder. Inger påpekade: ”Eller om 

det är någon annan här och äter så blir det ju mycket trevligare!” Pelle, den enda informanten 

som inte lever tillsammans med någon permanent, skildrade måltiden på följande sätt; ”för 

mig är en måltid energi. Tråkigt nog, det, det är det som liksom att få i mig nånting. I stort sett 

oftast”. Genom att Pelle använder sig av ordvalet ”tråkigt nog” framstår det att han skulle 

önska att han fick ut någonting mer av måltiden än just det han menar att han får, det vill säga 

energi. Detta tyder även på att han sluter sig till tolkningsrepertoaren den sociala måltiden, att 

om måltiderna delades med andra skulle det vara något annat än enbart näringsintag, det vill 

säga en social handling. 

 

På frågor rörande känslan av stämningen vid måltiden och ätandet svarade flera av 

informanterna att det var trevligt och skönt, något som Linus och Klas gav exempel på:   

 
Ehhm… Ofta är det nog mer att det är trevligt att sitta allihopa och äta faktiskt. Det är inte 

så att jag tycker det är jobbigt att äta och att dom [vår anm. Barnen] far omkring och låter 

väldigt mycket. Ibland kan det ju vara så, men inte generellt. Utan då är det mer mysigt och 

sitta allihop.  (Linus) 
 

Ganska neråt. Asså ganska nerlugnande. Att man kan vara ganska nerstämd när man 

kommer och har varit i skolan hela dagen. Då kommer man hem och kanske lagar 

någonting och så sätter man sig och tar det lugnt… Lugnt och skönt. (Klas) 
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Inger ansåg att måltiden inte heller alltid behöver vara enbart en positiv stund. Medan Johanna 

talade om en kombination av det Klas och Inger säger. 

 
Näe men det kan lätt bli lite dålig stämning runt matbord och det var det hemma också. Jag 

vet inte vad det var men det är sånt som man kommer ihåg som lite otrevligt. Och det kan 

ju väldigt lätt bli så, det är väll inte våra allra mest gemytligaste stunder. (Inger) 

 
[…] men sen så är det inte alltid trevligt så men att man ändå jobbar för att det ska vara så 

och att man inte (tystnad) sen dom är ju inga änglar som gör precis som man har lust hela 

tiden (skratt) men att man att det både är på våra villkor och på deras villkor a men lugnt 

och skönt. (Johanna) 

 

Deras sätt att uttrycka sig visar på att det finns en normativ föreställning att måltiden ska vara 

en trevlig stund som delas med andra. Detta tydliggörs bland annat genom Johannas sätt att 

uttrycka sig på; ”sen så är det inte alltid trevligt så men att man ändå jobbar för att det ska 

vara så”.  

 

Samtalet, vilken är den andra faktorn i uppkomsten av denna tolkningsrepertoar var ett ämne 

som kom upp flera gånger bland informanterna. Överlag så visade sig samtalet inte vara ett 

stort inslag under måltiden. Detta kunde bero på hungerskänslor, humör eller situationen i 

övrigt. Klas berättade att han och Stina inte brukade tala så mycket med varandra medan de åt 

eftersom de oftast såg på tv samtidigt. De som sades under måltiden handlade till störst del 

om programmet som visades på tv:n. Jens menade att konversationerna ”beror på vad jag är 

på för humör och hur hungrig man är och hur trött man är (skrattar) men… Är vi jättehungriga 

då käkar vi, då pratar vi inte så mycket…” Inger och hennes man talade inte heller mycket 

under måltiderna tillsammans, vilket delvis enligt Inger berodde på att hennes man har nedsatt 

hörsel. Hon berättade också att det tidigare, när barnen bott hemma, inte heller varit mycket 

samtal kring matbordet: 

 
Nej det har väll inte varit sådär väldigt mycket trevligt småprat kring våra måltider. Det vet 

jag sen när dottern som var så petig var med så satt hon ofta tyst vilket resulterade i att 

fadern också satt lite tyst och sur, så nja riktigt sådär gemytligt har det inte varit alla gånger. 

(Inger) 

 

Johanna var den enda av informanterna som talade om att det var viktigt att måltiden blev en 

stund då man samtalade med varandra och inte bara ägnade sig åt maten; ” det är alltså där 

försöker vi med barnen också att man inte bara ska äta utan att man sitter och pratar och har 

en trevlig stund så också”.  

 

Att samtala med varandra kring måltiden visar sig alltså genom informanternas tal också vara 

en del av tolkningsrepertoaren den sociala måltiden, även om det inte alltid förekommer 

under deras egna måltider. Som Inger uttryckte det: ”Nej det har väll inte varit sådär väldigt 

mycket trevligt småprat kring våra måltider”. Vi tolkar citatet som att talet med varandra 

enligt henne blir någonting som anses höja stämningen vid matbordet, trots att hon själv inte 

alltid följt det. Måltiden genom samtalet uppfattas som trevlig, genom den konstruktion som 

informanterna framfört och att det är någonting att sträva efter speglades även i Johannas tal, 

som går att se i citatet ovan. Informanten Jens menade att hur mycket de talade med varandra 

berodde på hur mycket ork som fanns, vilket ändå tyder på att han menar att det egentligen 

borde förekomma en konversation under måltiden, men att denna blev frånvarande då energin 

inte fanns.  
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Att laga mat till sig själv var något som majoriteten av informanterna tyckte förändrade maten 

och upplevelsen att laga den. Linus, Pelle och Jens menade att det inte var lika roligt att laga 

mat när de skulle äta den utan sällskap. Linus uttryckte det så här; ”Jag skulle nog säga att när 

jag levde själv att det är inte riktigt lika kul att laga mat till sig själv som när man är fler”. På 

liknande sätt uttryckte Jens sig; ”jag gillar och bjuda andra på mat, jag liksom inte mat till mig 

själv i första hand utan jag lagar till nån annan så.”  

 

Att laga mat till andra personer än sig själv är den fjärde delen av konstruktionen av måltiden 

som en social handling. Yttranden som ”att det är inte riktigt lika kul” eller att ”jag lagar till 

nån annan” visar på denna konstruktion att måltiden och ätandet ska delas med andra 

människor för att kännas som en trevlig stund.  

 

Dessutom förklarade en del av informanterna att de i större utsträckning åt annorlunda mat 

eller mat som gick snabbare att tillaga när de skulle äta själva. Inger berättar på frågan ifall 

hon äter annorlunda mat när hennes man inte är hemma; ”ja då blir det väldigt lättvindigare 

då. Kanske inte kokar potatis eller så, kanske kokar bulgur eller gör nått till. Jag kan äta bara 

grönsaker också det är inte så kinkigt.” Johanna föredrog att äta pyttipanna när hon var ensam 

hemma: ”Ehm och skulle det inte finnas det, då skulle jag nog göra pyttipanna (skratt) bara 

steka på det alltså en sån där frys pyttipanna då, då är jag nog inte så jätte nog med”. Maträtter 

som informanterna åt när de var ensamma kunde vara som i Jens fall, korv eller nudlar:  

 
(Skrattar till) men om jag inte har det då kan jag nog… (paus)… det brukar kanske bli så att 

jag gör sånt som Bea kanske inte tycker så mycket om till exempel korv. Så att jag brukar, 

kanske koka mig en korv och käka eller… göra en sån här falukorv eller… gryta eller 

nånting. Jag käkar rätt mycket nudlar också när jag är själv. För att… ehm, det tycker jag 

väl är gott. (Jens) 

 

Istället för att äta en lagad måltid, som informanterna ofta gjorde när de åt tillsammans med 

någon annan handlade måltiden då de åt ensamma om enklare rätter eller fryst färdigmat. 

Detta blir ytterligare en del i tolkningsrepertoaren att måltiden är social. Föreställningen 

tolkas som att då de äter själva spelar det inte lika stor roll vad de äter, utan att måltiden då 

mer blir en fråga kring att få i sig någonting som stillar hungerskänslan.  

6.2.5 Tiden och ekonomin - kvalitetshöjare som inte finns 

Denna tolkningsrepertoar syftar till att informanterna har uttryckt en konstruktion som säger 

att, om det finns gott om tid och mer pengar så skulle maten bli bättre. Den gemensamma 

tolkningen hos informanterna säger att en känsla av tidsbrist leder till att matlagningen får 

mindre fokus, som har framtolkats genom deras tal kring tid, pengar och vad som klassas som 

bra mat. Detta resulteras i att äta färdigmat eller mat som går snabbt att tillaga. Vad gäller den 

ekonomiska aspekten så påpekar alla informanter förutom Inger och Pelle att de just nu tänker 

på sin ekonomiska situation och att detta påverkar vad de köper för matvaror.  

6.2.5.1 Tiden 

En återkommande punkt i informanternas tal handlade om tid och hur tiden påverkade deras 

matvanor och genom detta skapades kategorin tiden. Jens sa: ”Folk har inte tid att laga 

ordentlig mat”. Inger, som är pensionär ansåg att matlagningen var roligare nu, när hon har 

mer tid för det.  

 
[…] Men nu när jag har så mycket tid så kan jag tycka att det är lite trevligare. Förr kom jag 

inte för att, nå jobba heltid, kom man hem från jobbet man hade inte tid, nej usch, det var 

inte roligt det mycket trevligare nu. (Inger) 
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Stina menade att hon och Klas ofta äter mat som går fort att tillaga på lunchen, för att då hade 

de mindre tid:  

 
Ja, som jag sa till lunchen så, vi brukar frysa in ganska mycket mat så på lunchen så, 

antingen äter vi nånting jättelätt alltså som korv eller makaroner eller kyckling eller så 

nånting som vi har fryst in. Vi brukar äta mycket piroger eller såna saker, som går bra att 

frysa in. Så då brukar vi bara värma upp. Så det är en grej som så snabbt (knäpper med 

fingrarna) det bara går på lunchen. Man vill inte lägga någon tid på det men… (Stina)  

 

Det andra paret, Johanna och Linus genom att de har gott om tid blir det, enligt Johanna, 

sällan fryst färdigmat. Då Linus inte arbetar heltid just nu, är det ofta han som står för 

matlagningen eftersom han kommer hem tidigare än Johanna.  
 

Så att, ehm, det känns som det finns tid det är inget, nej det känns inte som vi behöver 

särskilt ofta plocka fram frysta pyttipannan bara slänga ihop köttbullar så nej just nu finns 

tiden men vi jobbar ju inte heltid båda två ” (Johanna)  

 

På helgerna kan maten enligt Johanna se annorlunda ut, jämfört med vardagarna och det 

viktigaste är att alla i familjen tycker om maten. ”Så det måste inte vara nåt exklusivt, å, å, nåt 

som tar lång tid och sådär utan nåt som vi vet att vi tycker om alliopa”. Johanna verkar genom 

sitt tal göra ett likhetstecken mellan mat som tar lång tid att förbereda och exklusiv mat.  Hon 

poängterar hur maten de äter kan, trots att det gått fort att tillaga från grunden, vara bra och 

god. Stina berättade också att de ”brukar försöka piffa till det lite på helgen” och att denna 

mat tog längre tid att tillaga än den på vardagarna. En annan informant som talade om 

tidsbrist, var Pelle. Han talade om hur enkelt det kan vara att lägga skulden på samhället i 

frågan om hans brist på tid, som enligt honom själv leder till en kosthållning som till stor del 

bygger på halvfabrikat.  

  
IP: Jag tror det är… jag tror det är hela, som vi lever. Som att det går fortare... 

 

I: som att man har mindre tid?  

 

IP: aa, eller också tar man sig inte tid. Man kan ju se det från olika håll. Visst okej det är 

lätt och skylla ifrån sig att man inte har tid, men att man inte tar sig tid heller. Sen är det ju 

det där med att, nu är det ju annorlunda. (Pelle)   

 

Ovanstående citat tyder på att informanterna styrdes av hur mycket tid som fanns tillgänglig 

och vilken mat som kom att lagas. Om tiden inte finns, lagas mat som snabbare blir klar eller 

som redan är färdig. Tolkningsrepertoaren yttrar sig i att det finns ett mönster i hur 

informanterna uttrycker sig om en upplevelse i att samhället är tidsbegränsat. Tiden som 

informanterna skildrar är bristande, något som enligt dem ses som att samhället generellt lider 

av en tidsbrist. Mat som tar längre tid att tillaga, ses vidare enligt informanterna som bättre än 

färdigmat som går fort. Johanna uttryckte ett motstånd till denna repertoar, samtidigt som hon 

upprätthåller den. Hon menar att de, till skillnad från den allmänna samhällsbilden, har tid att 

laga mat och att de därför inte ”behöver” äta färdigmat speciellt ofta. Ordvalet pekar på att 

samhället har en tidsbrist men att hon inte är bunden till denna.  

6.2.5.2 Ekonomin  

Under denna rubrik beskrivs hur flera av informanterna uttryckte hur ekonomin styrde deras 

matinköp. De berättade att deras ekonomi var ansträngd och att de inte hade möjligheten att 

köpa den mat de själva skulle föredra. Dessa mönster kopplas till tolkningsrepertoaren tid och 
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ekonomi- kvalitetshöjare som inte finns, där under kategorin som syftar till tillgången på 

pengar är det som diskuteras och analyseras nedan   

 

Klas och Stina menade båda två att de, när de handlar, ibland köper varor av billigare märke. 

Båda uttryckte däremot en ovilja kring ett specifikt billigt märke, Euroshopper, då de har en 

gemensam föreställning om att detta märke har en sämre kvalitet än andra dyrare märken. 

 
Eh… jag skulle inte vilja köpa Euroshopper. Alltså vi har ju köpt en Euroshopper köttfärs, 

men liksom att man försöker undvika det. Ganska mycket Euroshopper, och ibland har vi 

testat, för att det är så billigt liksom men helst vill jag inte… (Stina) 

 

Pelle och Johanna är inne på samma spår som Klas och Stina i synen på vad billigare varor. 

Johanna kallar dessa för ”billighetsmärken” och hon skiljde på dem och ”mer ordentliga 

märken”. Hon menar att hon inte har något emot att testa de billigare märkena vilket också 

Pelle berättade. Han menade att han har kommit att prova billiga märken men att han sedan 

uppfattat kvaliteten hos dessa som sämre än andra märken. Johanna nämnde i enlighet med 

Klas och Stina märket Euroshopper. Hon sa följande om tillfällen då hon handlat billigare 

märken; 

 
Då köpte vi Euroshopper och det var inte alls gott så då får man kanske köpa findus då, 

eller ICA har väll också nått märke, tror jag och det finns ju fler såna eh vi har köpt 

Europshoppers majs till exempel och det tycker jag alls inte är lika gott som ICA:s eller 

Findus. (I: mm). Så men vi är ändå såna som provar det billigare alternativet och vi är inte 

såna som tror att bara för att det heter findus så är det godare. (Johanna) 

 

I fråga om ekonomi och möjligheter till olika inköp berättade Linus att han just nu kände att 

deras ekonomi inte tillät den mängd ekologiska varor som han önskade köpa. Han beskrev det 

så här; ”och just nu är det ju tyvärr priset som inte är bra, men det kommer ju att bli bättre. 

Säkert tror jag med ekologiskt”. Inger uppgav också att priset påverkade möjligheten att köpa 

ekologiskt och menar att ett annat sätt att tänka gör att hon anser att hon har råd att handla 

ekologiska varor idag om hon vill.  

 
Nej det var nog mer tänkande som gjorde att jag inte riktigt tänkte så. Det klart att det gör 

det också att man inte bara köpte ekologiskt och så då, det gör jag inte nu heller men jag 

gör det mer nu när det går åt så lite. Och jag tänker mer på det tycker att jag har råd att köpa 

ekologiska ägg om jag vill. Nej jag är mer medveten om sånt nu och intresserad. (Inger)  

 

En gemensam nämnare hos majoriteten av informanterna handlar om hur deras ekonomi 

påverkar deras möjligheter att handla det de själva vill. Klas, Stina, Johanna och Pelle 

berättade hur de ibland valt att köpa, vad Johanna kallade för, ”billighetsmärken”. Det märke 

som tre av informanterna specifikt nämnde var Euroshopper. Tolkningsrepertoaren som visar 

sig genom deras tal visar på att dessa märken uppfattas ha en sämre kvalitet än andra märken 

som inte anses lika billiga, Johanna sätter ord på dessa märken som ”mer ordentliga”. Det 

finns alltså en ambivalens i informanterna svar kring de billigare märkena. Samtidigt som 

deras ekonomiska situation fick dem att köpa dessa.  

 

Om både tid och ekonomi fanns i större utsträckning hos informanterna menar de att detta 

skulle kunna höja kvaliteten på maten som de äter. Därmed blir konstruktionen genom 

informanternas tal att kvalitet är kopplat till pris och märken som anses vara etablerade 

samtidigt som att de skildrar hur tiden ses som en avgörande faktor på vilken sorts mat de 

äter.   
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6.3 Subjektspositioner  

I detta avsnitt presenteras och analyseras de subjektspositioner som informanterna gav uttryck 

för, det vill säga hur de valt att uttrycka något om sig själva i anknytning till specifika 

situationer rörande måltid och ätande. Genom deras sätt att uttrycka sig talade informanterna 

om hur de själva ställde sig till olika aspekter . I deras uttryckssätt återfanns tankar och ordval 

som påminde om de andra informanternas eller skiljde från dem, till exempel genom att de 

föredrog att äta själva eller tillsammans med någon, kunde vi uttolka mönster. Dessa mönster 

visade även på hur de sociala konstruktioner kunde kategoriseras genom talet om hur de såg 

på måltiden och ätandet, samt hur de positionerade sig själva till detta, som ledde till analysen 

av olika identitetsmarkörer. Genom detta görs en tolkning av individernas positionering som 

kopplas till fem olika subjektspositioner, vilka är följande: den sociala måltidsmedlemmen 

kontra den asociala måltidsidkaren, småbarnsföräldern, den ekonomiskt medvetna samt den 

medvetna matkonsumenten  

6.3.1 Den sociala måltidsmedlemmen kontra den asociala måltidsidkaren 

I den presenterade tolkningsrepertoaren visar det sig att måltiden bygger på en social grund. 

Informanterna har anslutit sig till detta även då de presenterade hur de själva förhöll sig till 

måltiden som en social handling och på så sätt har vi kunna tolka två subjektspositioner, den 

sociala måltidsmedlemmen kontra den asociala måltidsidkaren. Det vi menar med 

måltidsmedlem är då informanterna äter tillsammans med någon annan och inte ensam. Den 

sociala måltidsmedlemmen uttryckte en identitetsmarkör som ser måltiden som en stund för 

social interaktion med de andra som de delar måltiden tillsammans med. Alla förutom Inger 

framställer en subjektsposition som föredrar sällskap vid måltiden. För att peka på detta har 

exempel ifrån Stina, Jens och Linus tal valts ut då de ansluts till den subjektsposition som 

kallas för den sociala måltidsmedlemmen. På frågan hur ofta de äter tillsammans så svarade 

Stina: ”Oh, det är nästan alltid”. Jens och Linus svarade på frågan hur en måltid brukar se ut: 
 

Vi försöker att äta tillsammans allihopa. (Jens)  

 

Det typiska är att jag eller Johanna har lagat mat och att vi sitter tillsammans allihopa. 

(Linus) 

 

Både Jens och Linus menar att måltiden är någonting som de vill dela med ”allihopa” det vill 

säga med alla medlemmar i familjen. Genom Jens ordval ”försöker” syftar det till att måltiden 

delad med andra är någonting att sträva efter. Stina uttrycker att hon ”nästan alltid” sitter 

tillsammans med sin sambo och äter. Den position de sluter sig till i relation till måltiden, är 

social och de uppskattar andras sällskap när de äter.  

 

Inger, var den personen som ställde sig i en motsatt subjektsposition till de andra 

informanterna, vilken benämns som den asociala måltidsidkaren. Att äta själv var någonting 

som hon föredrog framför att äta tillsammans med andra. 
 

Om jag ska vara riktigt ärlig så kan jag nog säga att jag gör det. Sen är det ju trevligt när vi 

är fyra, när ungarna är hemma, så är det ju jättetrevligt. Eller om det är någon annan här och 

äter så blir det ju mycket trevligare! Men eh, annars har jag ingenting emot att äta själv. 

(Inger)  

 

Trots att hon anslöt sig till den tolkningsrepertoar, ovan presenterad som den sociala 

måltiden, det vill säga att hon utgick från att en måltid förväntades vara trevlig och 

”gemytlig” när den delades med andra, blev hennes subjektsposition en motsats till 

repertoaren då hon föredrar att äta ensam. Denna position var den asociala måltidsidkaren. I 
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hennes val att använda ordet ”ärlig” framkommer det en identitetsmarkör att hon hellre äter 

ensam än tillsammans med någon om det inte är ett speciellt tillfälle, till exempel om deras 

barn kommer hem på middag. Genom ordvalet framkommer det att hon anser att hennes 

positionering inte är riktigt accepterad, då hon även sluter sig till repertoaren att måltiden är 

social.  

6. 3. 2 Småbarnsföräldern  

Den subjektsposition som nu kommer att presenteras och analyseras har vi valt att kalla för 

småbarnsföräldern och yttrade sig hos de informanterna med just små barn i familjen. Denna 

uppkom genom några av informanternas tal om familjen som ett vi och om deras regelbundna 

mathållning. Här ses alltså familjen som en viktig del i måltiden och ätandet, då de oftast åt 

tillsammans. De komponenter som bidrar till att bilda denna subjektsposition är att äta 

tillsammans hela familjen och att äta på regelbundna tider. De informanter som antar denna 

subjektsposition är Johanna och Linus samt Jens.  

 
Ja men det blir på nåt sätt att samlas, familjen kring maten. Sen är vi ju hemma, ganska 

mycket tillsammans egentligen men då sitter man ju inte tillsammans så mycket, utan då är 

vi lite splittrade. Så det är lite… Aa det är egentligen dom, den enklaste tidpunkten att 

samlas allihopa, tror jag. Att det blir naturligt. Så det känns, det är så det ska vara. (Linus) 

 

Den subjektsposition som Linus här antar pekar på att han anser att det upplevs som 

”naturligt” för hela familjen att samlas tillsammans kring måltiden. Även om de är hemma 

hela familjen så blir det kring måltiden som de samlas och sitter tillsammans. Familjen får en 

central punkt i hans liv, som därmed pekar på hans antagna subjektsposition 

småbarnsföräldern.   

 

De tre informanterna hade även regelbundna mattider och rutiner kring måltiden och ätandet. 

Även om majoriteten av informanterna har uppgett att de till en stor grad äter på regelbundna 

tider i nuläget, framkom detta tydligast hos de paren med småbarn. Linus förklarade, i likhet 

med hans fru Johanna, att de är noggranna med att äta mindre mål flera gånger om dagen, hon 

berättade att deras matrutiner tar formen frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och 

ibland ett kvällsmål bestående av välling eller frukt för barnen. Även Jens påpekade denna 

regelbundenhet, framförallt för dotterns skull. Under den tid han levde ensam och arbetade 

som kock åt han mer oregelbundet än idag. Jens och hans sambo var innan de fick barn mer 

flexibla i sina mattider. 

 
Lunch i köket också och sen mellis på eftermiddagen, det är också när det är fint så äter vi 

lunch ute också. Och mellis på eftermiddagen också nån frukt eller nåt och sen så är det 

middagen, i köket! Och aa...Eh… Emelie äter ju välling på kvällen då innan hon lägger sig 

och Lucas om han är hungrig så får han någon smörgås eller en frukt sådär.  (Linus) 

 

Man hoppade över och ne, men nu gör vi något annat. Kan man hoppa över mål bara sådär 

va och sen åt man senare (paus) man åt ju sent på kvällarna också gjorde man, man kunde 

ju käka middag vid nio, tio ibland på helgerna liksom om man kände för det. (Jens)   

 

Citaten visar på att det har blivit en större regelbundenhet kring ätandet sedan de har fått barn 

än vad de hade tidigare. Detta tolkas som att det är främst för barnens skull som måltiderna 

har kommit att få regelbundna tider, då det även kan handla om att införa en rutin i barnens 

liv, som en del av socialisationsprocessen.  
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6.3.3 Den ekonomiskt medvetna 

Subjektspositionen som nu kommer att presenteras, kallas för den ekonomiskt medvetna och 

uppkom då informanterna uttryckte att deras matinköp påverkades av hur deras ekonomiska 

situation såg ut. För vissa handlade det om en känsla av att de just nu har en begränsad 

ekonomi som gör att de kanske inte kan köpa precis de matvaror som de önskar. Jens som är 

studerande och hans sambo som är mammaledig, uttryckte sig så här: ”vi har ju inga (kort 

tystnad) vi kan inte ta ut svängarna för 5 öre. Vi har ju precis råd. Så är det”. Då Klas fick 

frågan om det var någonting som han undvek att köpa kopplade han direkt detta till sin 

ekonomiska situation: ”nej, vi köper aldrig ost. För att, det är så dyrt”.  Även Linus berättade 

om att deras ekonomi just nu inte såg ut som han skulle önska:  

 
Precis just nu, så letar vi det billigaste, bara för ekonomin säger så. Men sen nä, det 

kommer att stabiliseras så småningom så kommer det blir lite mer ekologiskt, för och få 

frukt och grönt som inte är så mycket påverkat. 

 

Även Johanna och Stina antog denna subjektsposition då de talade om att de ibland köper 

matvaror av billigare märken, då de upplevde att de idag har en begränsad ekonomi. Stina 

uttryckte det på följande sätt: ”[…] Ganska mycket Euroshopper, och ibland har vi testat, för 

att det är så billigt liksom men helst vill jag inte…” 

 

Subjektspositionen den ekonomiskt medvetna yttrar sig hos dessa informanter i form av att de 

upplever en begränsning i vilken typ av mat de har möjlighet att konsumera. Detta påverkar 

deras sätt att uttrycka sin identitet kring mat och ätande då de inte har möjlighet att välja vad 

de vill äta i samma utsträckning som om deras ekonomi hade varit bättre. I det senmoderna 

samhället är valen en fundamental del och där det vardagliga livet hela tiden tvingar individen 

att göra val. Vilka matvaror som konsumeras är del av en större komponent, det vill säga 

livsstilen. Det blir då möjligt att tala om en kostlivsstil, det vill säga hur informanterna livsstil 

uttrycks i relation till deras matvanor, genom vad som äts respektive inte äts. Informanterna 

som antar subjektsposition att vara ekonomiskt medvetna, formar även sin livsstil efter 

upplevelsen att vara begränsade. Linus uttryckte en önskan att ha en kostlivsstil som 

innefattar mer ekologiska varor men som just nu inte var möjligt på grund av den ekonomiska 

situationen. Som i citat ovan uttryckte Stina att hon ”helst” inte ville köpa det billigare märket 

Euroshopper, men att hon kände sig tvungen till det. Denna subjektsposition visar på att deras 

valmöjligheter inte är helt obegränsade, vilket också pekar på att de inte har möjligheten att 

fritt välja den livsstil de skulle vilja ha. Informanterna inom denna subjektsposition hamnar 

därför i en matlivsstil som de känner att de inte vill vara en del av men som de forceras att 

tillhöra. 

6.3.4 Den medvetna matkonsumenten  

Inger, Jens och Linus är de tre informanterna som visar på den subjektsposition vi har valt att 

kalla den medvetna matkonsumenten. Denna position innebär att individerna har ett intresse 

kring att äta mer ekologiskt samt kost med få tillsatser, vilket framkom i deras tal kring vilka 

matvaror de väljer att köpa respektive inte köpa samt hur de ställde sig till tillsatsämnen. 

Informanterna förhåller sig mer eller mindre kritiska till att konsumera matvaror med 

tillsatsämnen. Jens förklarade följande om vilka matvaror han föredrar att handla; 

   
[…] Men det klart alltså vi, vi lägger ändå liksom, vi satsar på att köpa ordentliga råvaror. 

Vi köper smör istället för matlagningsmargarin och såna grejer. Vi köper riktig grädde 

istället för de här låg fetts, lättfettsalternativen. Vi köper riktig crème fraiche och så tycker 

man att det är för hög fetthalt så kan man ta lite mindre istället. Men vi vill inte ha de här 

tillsatserna och det klart det blir.  (Jens)  
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Jens och Inger talade om att de idag försöker undvika produkter som innehåller mycket e-

ämnen och även så kallade halvfabrikat. ”ja jag undviker så många E-nummer som går och 

det är ju allt, mycket onödigt och jag köper ju inte färdiga potatiskroketter och sånt där. Det 

skulle inte falla mig in nu!” sade Inger och Jens uttryckte det på följande sätt;  

 
Jag vill veta att den är nyttig och att det inte är en massa konstiga och farliga 

konserveringsmedel, eller några såna grejer i. och om jag köper något halvfabrikat så läser 

jag, nästan alltid vad det är liksom. Och är det konstiga grejer i då brukar jag inte köpa den  

 
För att jag… jag har, jag är van att laga mat från grunden. Jag klarar mig utan tillsatser och 

sånt. Konserveringsmedel och skit. Så att, nej det gör vi faktiskt inte (skrattar till) jag gör 

till och med egna fiskpinnar!” (Jens) 

 

Alla tre informanterna uttryckte ett tydligt ställningstagande mot mat med tillsatser. De 

försökte i möjligaste mån att undvika produkter med många e-ämnen. Som Inger sa; ”[…]det 

skulle inte falla mig in nu!” I citatet poängteras det att hon har fått en ökad medvetenhet kring 

sin kost idag och genom orden så markerar hon att det inte är önskvärt att äta tillsatsämnen. 

Jens menade att ”konserveringsmedel och skit” är ingenting som han vill ska vara en del av 

hans eller familjens kost. Det blir därför viktigt för informanterna att laga mat ifrån grunden, 

Linus berättade att de ibland på helgen kunde göra ”nån hemgjord pizza eller sånt… 

Hemmagjorda hamburgare också”. Genom att själva tillaga maten från start har de 

möjligheten att begränsa mängden tillsatser de får i sig.  

 

Att handla ekologiskt var ett ämne som också kom upp hos dessa informanter och var en 

faktor i utformandet av subjektspositionen. Linus talade om detta och menade att: ”ekologiskt 

i sig om jag inte har fel, innebär mindre påverkan på miljön och så att det är bra på alla sätt”, 

sade Linus. Inger uttryckte också att hon påverkades av en miljömedvetenhet i sin 

matkonsumtion; 

 
Lite kanske att man är uppvuxen på landet och sen så allt det här närproducerade har ju 

alltid känts vettigt att det finns, det är nära till och det odlar ju morötter och potatis här i x 

[vår anm. ortsnamn]. Och just det här att det inte ska fraktas över halva världen det verkar 

så vansinnigt, så finns det ju mycket och så med gifter och alltihopa så jag är ganska 

intresserad av det där så jag blir påverkad av. (Inger)  

 

I det senmoderna samhället har valmöjligheterna en stor betydelse, det kommer hela tiden fler 

och fler märken, sorter och produkter att konsumera. Samtidigt får alla val som görs 

konsekvenser som individen måste vara medveten om och förhålla sig till, något som hör till 

reflexiviteten i senmoderniteten. Genom en ökad globalisering har antalet matvaror ökat och 

som en följd till detta har även valmöjligheterna vidgats. Det finns inte längre ett beroende av 

årstider för att kunna konsumera specifik mat. Det är till exempel möjligt att när som helst 

under året köpa passionsfrukter även fast frukten i sig inte ens odlas i Sverige. För att kunna 

handla varor som är antingen ekologiska, utan tillsatser eller både och krävs det ett intresse 

och ett ställningstagande av individen, någonting som Inger, Linus och Jens menar att de har 

tagit. Matlivsstilen de sluter sig till grundar sig alltså i en konkret åsikt och bygger på ett 

medvetet beslut från informanternas sida. För Inger var hennes agerande främst grundat i en 

vilja att värna om miljön och därför försökte hon konsumera närproducerade varor. Även 

Linus uttryckte detta, då han menade att konsumtionen av ekologiska produkter ledde till en 

mindre miljöpåverkan. Men också hur undvikandet av tillsatser skedde genom att han ansåg 

detta vara bättre för honom och hans familj. Jens var den, av dessa tre informanter, som enbart 
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talade om att orsaken till att undvika produkter med tillsatsämnen var att han inte ville att 

varken han eller hans familj skulle få in sån ”skit” i sina kroppar.  

6.4 Resultat och analys tidskrifter   

Följande presenteras den textanalys som har genomförts på tre olika tidskrifter med inriktning 

mot mat. Den första tidningen, Mat & Vänner (nr. 2 2010), är en exklusiv tidsskrift som tycks 

vända sig till personer med ett intresse att tillaga mat till festtillfällen. Reportagen och 

artiklarna i tidsskriften handlar till stor del om manliga kockar och restaurangerna de arbetar 

på samt råvarorna de använder. Den andra tidsskriften, Mat magasinet (nr 5 Maj 2010), berör 

både vardags- och festmat. Den tredje och sista tidsskriften är en bilaga till kvällstidningen 

Expressen, Leva & Bo och har mat, hem och trädgård som huvudområden (Leva & Bo nr 20 

2010). Temat för bilagan som vi undersökte var Baka gott vilket därmed innebar många 

recept på kakor, pajer och desserter, något som inte har varit huvudfokus i vårt arbete. Bilagan 

presenterade dock även recept på maträtter.  

Genom att studera det tre olika tidskrifterna visade sig flera likheter mellan dem, men även 

olikheter. Det var dessa som togs i beaktande i utformandet av de kategorier som sedan 

skapades.  Nedan presenteras materialet, utifrån både en redovisande samt analytisk aspekt, 

från de tre tidskrifterna som ansågs väsentligt för denna uppsats syfte. 

6.4.1 Normer 

Genom att se på vilka olika maträtter och reportage som fanns i tidskrifterna fann vi mönster 

Dessa visade sig i tidskrifternas innehåll genom artiklar och reportage, på sättet olika 

ställningstaganden och speglingar framkom i texten samt i vissa fall vilka som tidskriften valt 

ut att intervjua. Det var utifrån dessa aspekter det blev möjligt att tolka vilka normer som 

enligt oss framträdde. Det skillnader vi uppfattade var att Mat & Vänner överlag upplevdes 

lyxigare då maten som presenterades där främst var recept från kockar på exklusiva 

restauranger medan Mat Magasinet och Leva & Bo hade snabbare recept, varierade med både 

vardagsmat och mer festligare bidrag. I reportaget Mingel med guldkant av Lisa Nemre är det 

”hög tid att unna dig lite bröllopsfrossa”. Recepten som presenteras är lyxiga och festliga 

(Nemre nr 20 2010, s. 40-43), medan reportaget Pajfest i Mat Magasinet presenterar pajrecept 

som fungerar vid alla tillfällen: ”paj är räddaren vid snabba vardagsmåltiden, vid festmåltiden 

på helgen och till det stora buffébordet” (Forslin, Gustavsson & Johansson nr 5 maj 2010, s. 

12). Vad som tolkas utifrån detta är att det under helgen, eller till fest är norm att äta mat som 

anses vara finare än vad som äts under vardagen. För att följa denna föreställning blandar de 

två övriga tidningarna recept för alla dessa tillfällen, för att täcka både vardagen och andra 

tillfällen. 

 

Recepten som fanns i tidskrifterna var oftast anpassade för fyra personer. I vissa fall i Mat & 

Vänner samt i Leva & Bo förekom recept för sex eller åtta personer också men inte lika 

frekvent som de för fyra personer (Mat & Vänner nr 2 2010 s. 142- 161; Mat Magasinet nr 5 

2010, s. 12-18, 58-59; Leva & Bo nr 20 2010, s. 28-31, 40-43). Det som går att tolka utifrån 

detta är att det vanligaste i vardagen, enligt tidskrifterna, är att laga mat som räcker till fyra 

personer. Normen är alltså inte att leva ensam, den är inte heller att äta fler än fyra, med 

undantag från när det är fest. Eftersom recepten oftast lagas i hemmet så ger tidningen en bild 

av att familjen, vilken konstellation den nu än har, byggs upp av fyra personer. Då 

tidskrifterna har mat som huvudsakligt syfte, tyder det även på att det är personer som har ett 

intresse kring mat och matlagning köper dessa.  Det antyds därmed att de inte lever ensamma 

utan med åtminstone en person till. 

 



40 

 

Den vardagligare maten som presenteras i Mat Magasinet tillagas och vänder sig till kvinnan 

medan den exklusivare maten, och matlagning som profession verkar hänvisa till mannen, 

något som visar sig i framförallt Mat & Vänner. Det är där en majoritet av manliga kockar 

som presenteras till skillnad från i Mat Magasinet, därför visas det också upp en distinktion 

mellan manligt och kvinnligt i förhållande till mat. Vardagsmaten som tillagas i hemmet 

hänvisas till kvinnan medan den finare maten, ofta i restaurangsammanhang istället står för 

mannen. Därmed upprätthålls även den traditionella bilden att det är kvinnan som i första 

hand står för det vardagliga kring maten, medan det är mannen som har hand om den då det är 

andra tillfällen eller inom yrkeslivet (Andersson 1980, s. 59-60). Den könsidentitet som 

presenteras genom tidskrifterna skiljer sig från den bild som ges i det senmoderna samhället, 

där könsmönstren är mindre bundna. Genom tidskrifterna rekonstrueras synen på en 

könsfördelning som framträtt tydligare i mer traditionella samhällen. Kocken framträder som 

en manlig profession och matlagningen han framför är tidskrävande och passionerad. Den mat 

som kvinnan tillagar framställs i tidskrifterna snarare som en matlagning som inte ska vara 

tidskrävande utan vardagssnabb. Genom att tillämpa en strukturell aspekt på förståelsen i hur 

könsfördelningen presenterats i tidskrifterna visar det på hur den patriarkala strukturen 

upprätthålls. Konstruktionen kring manligt och kvinnligt i relation till offentligt och privat 

reproduceras genom tidskrifterna, då mannen förknippas med det offentliga och 

yrkesverksamma livet och kvinnan med det privata hemmet (Lindholm & Nilsson 2003, 

s.187, 192).  

6.4.2 Medveten matkonsumtion  

I alla tidskrifterna presenteras en bild där miljöpåverkan och ekologi är centrala delar. Dessa 

mönster, det vill säga genom att alla tidskrifterna fokuserade på dessa ämnen, att de kockar 

som framträdde i vissa av reportagen poängterade att de i sin matlagning föredrog dessa 

produkter framför andra samt att närproducerad eller ekologisk mat ofta uppkom flera gånger 

i tidskrifterna som en rödtråd. Ledde till denna kategori som kallas för en medveten 

matkonsumtion. Även vikten av att använda vad som anses vara bra råvaror skrivs det mycket 

om, framförallt hos de kockar som har intervjuats i Mat & Vänner.  Det är även någonting 

som poängteras i reportaget Odla egna grönsaker där Nina Bergström lär läsaren hur det är 

möjligt att på egen hand odla egen sallad, rödbetor och lök på ett enkelt sätt: ”Det är riktigt 

trendigt att odla sina egna grönsaker. Inte så konstigt. Det är lätt, roligt, nyttigt och billigt och 

din sallat och dina morötter blir garanterat goda och miljövänliga” (Bergström nr 20 2010, s. 

50). Avslutningsvis uppmanas alla att prova, även om det inte finns tillgång till en trädgård; 

”haka på trenden du också. Köp några fröpåsar och sätt igång. Faktiskt går det bra att så sallat, 

rucola, mangold och annat i krukor eller balkonglådor” (Bergström nr 20 2010, s. 54). Detta 

ges även exempel på av Malin Andersson i Mat & Vänner, som uppmanar läsarna till att odla 

egen krasse hemma (Andersson nr 2 2010, s.19).  

 

Två reportage som valts ut ur Mat & Vänner (nr 2 2010), är Mattias Kroons intervju med 

kocken René Redzepi och Daniel Berlin. Både Redzepi och Berlin talar om vikten av att 

använda bra och närproducerade råvaror i matlagningen. Maten Redzepi lagar är nordisk och 

bygger på de råvaror som finns att hitta inom norden. Han menar att det ska finnas en passion 

kring matlagningen och det ska inte vara en mekanisk handling. 
 

Inga rödvinssåser, ingen olivolja, bara lokala örter som kryddor, örter som hittills setts som 

ogräs. Hellre myskoxe från Grönland än fransk Charolaisoxe. Gärna isländska alger men 

ingen aubergine. Granskott, ja. Tomater, nej.  (Kroon  nr 2 2010, s.84). 

 

Daniel Berlin är en kock med egen restaurang och som odlar egna grödor i sin trädgård. 

Följande skrivs om hans syn på maten:” Att vara noggrann med råvarorna är viktigt. Vissa 
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favoriter, som hummer, tas givetvis från andra platser, men så långt det går försöker han [vår 

anm. Berlin] köpa lokalt. […] Platsen där maten kommer ifrån, där äter man.”(Kroon nr 2 

2010, s.100). 

 

Ett annat av reportagen i Mat & Vänner (nr 2 2010) beskriver ekologiska och utomhus- 

gående kycklingar på Bosarps gård. Kycklingen har enligt tidsskriften gått från att vara finmat 

till att bli vardagsmat. Andersson skriver om lagar kring djurrätt, hur djur avlas fram för att 

gynna marknaden genom att producera kycklingar som växer fort. Artikeln framhåller att 

kycklingens smak och kvalitet blir högre ifall djuret får leva ett bättre liv. Så här skriver 

journalisten i artikeln angående att välja ekologisk mat:  

 
Vi kan välja att inte äta kött, men de flesta av oss vill ha kött. Då finns valet att äta djur som 

haft de bästa förutsättningarna för ett gott liv. En viktig aspekt för många är priset. Är vi 

verkligen beredda att betala vad det kostar och förstår vi verkligen varför det kostar mer? 

Vare sig det är konventionellt eller ekologiskt uppfödda djur är priset en aspekt. Om vi vill 

att våra djur ska få ett bättre liv måste vi betala mer… (Andersson nr 2 2010, s. 78) 

 

Det längre reportaget i Leva & Bo om hur du kan odla dina egna grönsaker antyder att det 

finns en medvetenhet om att äta nyttigt och miljövänligt, som citatet visar; ” […]. Det är lätt, 

roligt, nyttigt och billigt och din sallat och dina morötter blir garanterat goda och 

miljövänliga”. Dessa uttalanden går emot möjligheterna att utnyttja en ökad globalisering. 

Trots att det är möjligt att konsumera råvaror och mat från hela världen genom en ökad 

valmöjlighet, uttrycks en vilja att använda det som finns lokalt. På så sätt blir mathållningen 

skonsammare för miljön, då det inte blir lika långa mattransporter samtidigt som det är viktigt 

med bra råvaror enligt den uppfattning tidskrifterna ger. I reportaget om ekologiskt odlade 

kycklingar urskiljer vi en trend som pekar mot en större medvetenhet, både för miljön och för 

djurhållning. Människor tycks vilja förbättra situationen för djuren även om det kostar lite 

mer, samtidigt som reportern framhåller att smaken och kvaliteten på köttet blir bättre om det 

är ekologiskt producerat. Konstruktionen som framgår här går att tolka som att den ekologiska 

och därför också dyrare maten ses ha högre kvalitet samtidigt som det i reportaget odla egna 

grönsaker poängteras att detta är ett billigt sätt att få fram fräscha råvaror.  

 

Den kostlivsstil som tidskrifterna symboliserar är just en medveten sådan. Det innebär att det 

krävs en reflexivitet hos individen för att kunna förhålla sig till denna kunskap, men det 

kräver även ett vetande om hur man nyttjar den informationen som presenteras. Tidskrifternas 

vilja att uppmärksamma miljöpåverkan vid viss matkonsumtion förmedlar en bild av en 

utopisk reflexivitet, det vill säga att genom en ökad möjlighet blir det möjligt att förhålla sig 

kritiskt till samhällsstrukturer (Johansson 2002, s.48-50). Ifall individen agerar mot det denne 

uppfattar som negativt i samhället leder det till en direkt påverkan eller en vilja att förändra 

det. Läsaren kan i relation till att ha läst tidningen antingen ta till sig den livsstil tidningen 

konstruerar, det vill säga den medvetna, eller medvetet förkasta den. Oavsett vad individen 

gör med den information tidsskriften förmedlar är han eller hon tvungen att ha ett reflexivt 

förhållningssätt till den. Den ekologiska maten skildrar tidskrifterna som något dyrare än den 

icke-ekologiska (se citat om Bosarps kyckling). För att tillämpa den medvetna livsstilen krävs 

det därför en högre socioekonomisk levnadsstandard än vad det gör att inte ansluta sig till 

denna. Valmöjligheten begränsas därmed i viss mån och därför också möjligheten att fritt 

kunna välja matlivsstil. 

6.4.3 Tid  

Den tid som står till förfogande varje dygn ska delas upp på en mängd olika aktiviteter och 

händelser. I tidskrifternas textanalys sökte vi mönster kring hur de framställer matlagning i 
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förhållande till tidsaspekten. Detta skedde främst genom att undersöka de recept som 

presenterades i tidsskrifterna och ifall dessa innehöll specifika angivelser av tillagningstiden 

eller om de inte gjorde det. Det studerades även ifall tidskrifterna på andra sätt yttrade sig 

kring tidsförhållanden eller inte samt hur de i så fall gjorde detta. I Mat & Vänner och Leva & 

Bo ges ingen tidsangivelse på hur lång rättens tillagningstid är utan detta presenteras i själva 

recepten. Däremot vid majoriteten av de recept som anges i tidningen Mat Magasinet, finns 

en tidsuppskattning på hur lång tid det tar att laga maten, dessa ligger oftast mellan 20-30 

minuter. Vid recept som tar längre tid att förbereda delas tiden upp i olika perioder t. ex på 

citronmoussetårtan ”1 timme + 30 min i ugnen + 3 timmar i kylen” (Arosenius Ahlanzberg nr 

5 maj 2010, s.28). Tid är något som kommer tillbaka i tidningen genom reportaget:  

 
20 rätter á 20 minuter – Måndag till fredag kräver vi tempo i köket. Korta inköpslistor, 

klara besked och snabb tillagning – men med förträfflig smak såklart! (Boström & Soudah 

nr 5 maj 2010, s.61) 

 

Mat Magasinets reportage ”20 rätter á 20 minuter”, syftar just till vardagen som enligt dem 

kräver tempo när det kommer till matlagningen men att maten samtidigt som den går snabbt 

att tillaga ska ha hög smaklig kvalitet. Under veckorna antas att läsarna har ont om tid för 

matlagning och att det därför krävs mat som går att fort att tillaga, samtidigt som det ger en 

bra måltid. I och med detta upprätthålls både föreställningen om en tidsbrist i samhället och 

att äta god mat som är nyttig. Det blir möjligt att hinna med att laga mat, även under 

vardagen, tack vare de snabba recept som tidsskriften presenterar. De andra två tidskrifterna 

har inte skiljt ut tiden från resten av recepten, vilket kan tyda på att det, i Mat & Vänners fall, 

ofta handlar om helgmat då läsarna antas ha mera tid för matlagning.   

 

Kravet på att maten idag ska gå fort att tillaga går att koppla till hur individen förhåller sig till 

tid i det senmoderna samhället. Tiden blir förknippat med ögonblicket och planering som är 

mer långvarig eller tidskrävande ses inte längre som lika aktuellt. Att kunna utföra handlingar 

på ett tidseffektivt sätt är eftertraktat idag även inom matlagningen. Mat Magasinet är den 

tidning som pekar på just hur vardagen inte har mer tid än korta ögonblick genom reportaget 

att laga mat på 20 minuter. Att lyckas laga god mat på korttid är eftersträvansvärt och syftar 

till att individen kan distribuera sin tid på ett flexibelt och effektivt sätt (Bauman 2000, s. 119, 

125). 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Nedan följer en avslutande diskussion där resultat och textanalys från intervjuerna och de tre 

tidskrifterna kopplas samman. Likheter och skillnader som hittats presenteras med koppling 

till det teoretiska ramverket. Det presenteras även vilka konstruktioner av måltiden som blev 

synliga genom informanternas tal och tidskrifternas texter, samt vilka subjektspositioner som 

uttolkades av informanternas tal.  

 

Tidskrifterna reproducerade en syn på manligt och kvinnligt i relation till maten som inte 

antogs av informanterna. Den konstruktion som återfanns i de tre tidskrifterna upprätterhåller 

en traditionell syn. Matlagningen som profession förknippas här med män och att den typ av 

mat som då tillagas är mer exklusiv och tidskrävande. Kvinnors relation till matlagningen blir 

mer koncentrerad till hemmet, vardagen och snabblagad mat. Informanternas tal skiljer sig till 

stor del från denna föreställning, då det var främst var männen i parförhållandena som stod för 

merparten av matlagningen oavsett tillfälle. Den enda informanten som i sitt tal slöt sig till 

den bild av kön tidskrifterna visade på var Inger, där hon var den som lagade, planerade och 

handlade maten. I teorier kring det senmoderna samhället poängteras det att tidigare 
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traditionella könsroller, där kvinnan är den som står för matlagningen i hemmet, har kommit 

att förändrats. Detta beror på att relationerna idag bygger på en större ömsesidighet än tidigare 

och att kraven på jämlikhet är högre och att relationerna är varaktiga så länge båda partnerna 

önskar stanna (Giddens 1991, s.110-119). Det är i informanternas tal vi tycker att det går att 

se denna samhälliga förändring, som även Johansson pekar på med en förändrad könsordning 

som strävar efter större jämlikhet (Johansson 2009, s. 167-170), något som inte framgår i de 

studerade tidskrifterna. Dessa upprätthåller istället den traditionella könsordning som 

McKinlay och McVittie menar fortfarande är bestående, där mannen tycks vara den som 

gynnas mest (McKinlay & McVittie 2008, s.55, 77).  

 

Konstruktionen av måltiden och ätandet som en social handling framkommer både i talet med 

informanterna och genom tidskrifternas hänvisningar i recepten till fyra personer. En av 

tolkningsrepertoarerna som framkom genom intervjuerna var just den sociala måltiden.  

Informanterna berättade att de hade en vilja att äta tillsammans med andra för att måltiden 

skulle fylla en funktion hos dem som meningsfull och trevlig. Ingen av tidskrifterna 

presenterade mat för en person utan oftast för fyra personer eller när det rörde sig om recept 

som presenterades som festligare så kunde recepten innefatta sex till tio personer. Två 

subjektspositioner som markerade hur informanterna ställde sig till uppfattningen om 

måltiden som social hittades i deras tal. Den sociala måltidsmedlemmen samt den asociala 

måltidsidkaren visar på två motpoler för individen att positionera sin matidentitet inom den 

presenterade tolkningsrepertoaren. Den första positionen syftar till att ansluta sig till 

konstruktionen av måltiden som i sällskap med andra var betydelsefull för individen. Oftast 

var dessa personer som informanterna levde tillsammans med, i deras fall deras familjer. Den 

andra subjektspositionen som kopplades till en av informanternas sätt att tala om den delade 

måltiden upprätthåller fortfarande konstruktionen av måltiden som social men positionerar sig 

på motsatt sätt i den egna identiteten. En intressant aspekt i relation till denna konstruktion, 

det vill säga måltiden som en social handling, är att kollektivet i det senmoderna samhället har 

fått mindre betydelse och att fokus idag ligger på de individuella aspekterna och uttrycken 

(Johansson 2009, s.12-14). Varken tidskrifterna eller informanterna visar på en minskad 

betydelse hos gruppen i relationen till måltiden och ätandet. Utan fokus ligger på att måltiden 

uppfattas vara en handling som delas tillsammans med andra. Individualiseringsprocessen är 

därför ingenting som framkommit varken i informanternas tal eller i tidskrifternas texter. I 

enlighet med detta går det att finna en koppling till det Germov och Williams (2005) talar om, 

som presenterades under tidigare forskning. De menar att måltiden handlar om något mer än 

att enbart stilla de fysiologiska behoven och hungerskänslorna. Det är även en stund för 

gemenskap och där olika sociologiska aspekter samverkar till att bli något socialt där kultur, 

ekonomi och politik spelar in (Germov & Williams 2005, s. 4).  Detta anser vi ytterligare 

stärker den tolkningsrepertoar, både hos informanterna och i tidskrifterna, som talar om 

måltiden som en social stund.  

 

Måltiden som social pekar även på familjens betydelse hos de informanter som har intervjuats 

i denna uppsats. Samtliga av dem talade om sina familjer som något som var av betydelse för 

deras ätande. Tillsammans med andra fick maten en annan betydelse än att enbart stilla de 

fysiologiska behoven och blev istället en stund för interaktion. Johansson (2009) talar om 

familjen som ett nätverk där det hos informanterna visar sig att det handlar mer om 

gemenskap och något socialt med familjen kring ätandet, än traditionella definitioner av den.  

 

Uppfattning av hur mycket tid som går att ägna åt matlagningen varierade hos både 

informanterna och i tidskrifterna. En likhet som framträdde mellan informanterna var hur 

vardagen kräver mer tidseffektiv kost. Luncherna enligt Klas och Stina skulle gå fort och för 
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att göra detta möjligt åt de frysta matlådor eller mat som gick snabbt att tillaga. I Mat 

Magasinet var tiden en central punkt som uppmärksammades igenom hela tidsskriften i 

anslutning till recepten. Snittet för maträtterna som presenteras är 20-30 minuter.  

Konstruktioner kring vardagens matlagning visar därför, genom tidskrifter och informanterna, 

att den är präglad av en tidsbrist. I det senmoderna samhället har tiden kommit att bli mer 

flexibel, tempo hyllas och den som bäst anpassar sig efter dessa nya ideal är mest 

framgångsrik (Bauman 2000, s.119). Detta går alltså emot den mat som tar lång tid att laga, 

då tidseffektivitet är att föredra i ett samhälle som hela tiden tycks vara på väg någon 

annanstans.  

 

En annan sida av maten och tiden som presenteras är hur både hos de informanter och hos de 

reportage i tidskrifterna som uppmärksammar en vilja att laga mat ifrån grunden. Denna mat 

kräver inte samma snabba tempo utan kan vara mer tidsomfattande. Inger, Jens och Linus var 

de informanter som hade en vilja att laga mat från grunden för att försöka undvika 

tillsatsämnen även om de innebar att det tog längre tid. Genom detta ställningstagande och 

agerande positionerades de som den medvetna matkonsumenten. Det var i tidskriften Mat & 

Vänner som en liknande konstruktion framträdde, av de tre tidskrifterna som undersökts är 

det endast i denna som tillagningstiden överskrider två timmar vid matrecept. Denna 

konstruktion ger inte en bild av mat som enbart behöver gå fort att tillaga i samhället. Maten 

som förknippas med helg och fest i tidskrifterna är ofta mer exklusiv än vardagsmaten som 

presenteras. Tiden för helg och festmaten är också mer omfattande än de rätter som presentas 

som vardagsmat. Informanterna beskrev i likhet med detta, genom sitt tal, en konstruktion att 

på helgerna och vid mer speciella tillfällen, som fest och högtider, ledde det till en annan typ 

av mat. Stina berättade att de försöker ”piffa” till maten de lagar under helgerna och att denna 

i regel tar längre tid att tillaga. Johanna ställer sig kritiskt till synen att helgmaten måste vara 

exklusiv och ta långtid att förbereda då hon förklarade att det var viktigare att alla i familjen 

tyckte att det var gott. Tid och ekonomi framkom alltså som faktorer som påverkade vilken 

mathållning informanterna hade möjlighet att ha. Om det fanns tillgång till dessa i större 

utsträckning ansågs de bli en kvalitetshöjare av maten, som presenterades som 

tolkningsrepertoaren tiden och ekonomin - kvalitetshöjare som inte finns. Alla informanter 

visade sig ansluta till uppfattningen att denna förutsättning fanns etablerad i samhället, även 

om det inte för alla informanter enligt dem innefattade en påverka på dem själva. Det var 

dessa uttryck som ledde till skapandet av repertoaren. Genom det som presenterades tolkas 

det som att även tidskrifterna ansluter sig till denna repertoar, då exklusivare mat anges ta 

längre tid och ekologiskt odlad mat med mindre tillsatser har en högre kostnad. Det tempo 

och den flexibilitet som förespråkas för vardagen tycks alltså inte gälla under helger eller 

högtider. Då handlar det istället om något annat, att laga mat som anses bättre och 

exklusivare. Detta anser vi tyder på en motsättning, eller två dikotoma konstruktioner där den 

ena säger att bra mat inte måste ta lång tid att laga men den andra å sin tur talar om exklusiv 

och tidskrävande mat.   

 

En trend som var central i tidskrifterna var vikten av närproducerad och ekologisk mat. Alla 

tre hade med reportage som hanterade detta på olika sätt. I Mat & Vänner framkom det både i 

reportaget om ekologiskt kyckling och i kockarnas vilja att i så stor utsträckning som möjligt 

använda produkter som antingen var närproducerade, ekologiska eller en kombination av 

dessa två. Den ekologiska maten beskrevs här som dyrare men att det också ledde till en högre 

kvalitet. I Leva & Bo framkom det i ett av reportagen hur läsaren själv kunde odla sina egna 

grönsaker och därmed vara både i fas med trenden på ett miljövänligt men också billigt sätt. 

De menade att de läsare som inte hade tillgång till en egen trädgård kunde odla på balkongen. 



45 

 

De var tre av informanterna som också talade om vikten av att äta den här typen av mat, dessa 

kom att kategoriseras in i subjektspositionen den medvetna matkonsumenten. Den första av de 

tre informanterna uppgav att hon både försökte handla närproducerad och ekologisk mat i så 

stor utsträckning som möjligt för att både undvika tillsatsämnen i maten samt att bidra till en 

bättre miljö. Den andra informanten sade att han ville ha mat som var mindre påverkad och att 

han önskade köpa ekologisk mat men att hans ekonomi inte tillät honom att göra det i den 

utsträckning han ville. Den tredje berättade att han undvek mat med tillsatser för att leva 

hälsosammare. Genom att informanterna medvetet väljer den kost de vill respektive inte vill 

konsumera blir det tydligt hur ätandet också kopplas till identiteten. Detta återfanns även i 

forskningen som presenterats tidigare i uppsatsen. Slagordet du blir vad du äter blir här även 

här centralt då informanterna genom ställningstaganden sluter sig till en viss typ av 

matkonsumtion (Stjerna 2007 s. 21, 32). Kopplingen mellan närproducerad eller ekologisk 

mat och ekonomi visades både i tidskrifterna och bland informanterna. Möjligheten att köpa 

denna typ av matvaror berodde på tillgången av pengar hos konsumenten. Att helt kunna 

ansluta sig till en matmedveten livsstil påverkas därmed av den ekonomiska situationen, eller 

hur stor viljan är att följa trenden. För personer med lägre socioekonomisk status tolkar vi det 

som att det därför blir svårare att anta en medveten livsstil än för personer med en högre 

sådan. Flera av informanterna uttryckte en begränsning i att kunna ta del av alla de 

valmöjligheter som finns att tillgå på marknaden, på grund av sin ansträngda ekonomiska 

situation. Därför kopplades de till subjektspositionen den ekonomiskt medvetna.  

  

För att kunna använda den kunskap som finns i samhället kring ekologisk eller närproducerad 

mat krävs det ett reflexivt förhållningssätt hos individen. Både för att få egen vinning av det, 

genom att denna typ av mat innebär en mindre exponering av tillsatser, men också för att 

kunna minska miljöriskerna som medföljer icke-ekologisk eller mat som genomgått långa 

transporter. Då valmöjligheterna kring kost i dagens samhälle är näst intill oändliga och nya 

informationer om den ständigt uppkommer så måste individen hela tiden genom sin 

reflexivitet förhålla sig till detta och göra val. Denna reflexivitet tar sig i uttryck genom att 

informanterna alltså måste förhålla sig till ny information som kommer upp i fråga om 

kosthållning. Upplysning om att ekologiska matvaror har en mindre påverkan på miljön och 

bättre djurhållning gör att individen själv måste besluta vad den vill göra med denna 

information. Om det ska leda till en annan typ av konsumtion eller om den ska fortsätta att se 

ut som tidigare kan ingen annan bestämma åt individen utan detta beslut måste tas på egen 

hand (Giddens, 1991, s. 12-13, 32, 274). Dessa val kan vara mer eller mindre medvetna hos 

individen, genom att aktivt välja eller att bara följa rutinen. Informanterna som anslöt sig till 

en medveten livsstil var även de enda som aktivt förmedlade en kostlivsstil. De informanter 

som inte talade om ekologisk och närproducerad mat sluter sig därmed till en annan typ av 

livsstil, som inte ser det som viktigt att göra dessa typer av val kring sina matvanor.  
 

Ytterligare en subjektsposition gick att tolka utifrån de informanter som hade barn, nämligen 

småbarnsföräldern. Denna positionering handlade till stor del om en regelbundenhet och 

rutinisering kring måltiden och ätandet, som en del i barnens socialiseringsprocess. Även 

majoriteten av de övriga informanterna talade om en regelbundenhet kring ätandet. Detta 

kopplas till senmoderniteten, ifall individen inte känner sig behövd av någon i samhället så 

leder detta till ett bristande engagemang. Identiteten i det senmoderna samhället är kliven då 

det inte finns några fasta punkter att förhålla sig till, karaktären krackelerar som Sennett 

uttrycker det. Denna instabilitet föder en känsla av försummat intresse men som kan 

motarbetas genom meningsfulla, privata förhållanden där individen känner sig behövd 

(Sennett 1999, s. 204-205).  Informanterna uttryckte att vid de tillfällena de lagade mat och åt 

själva lade de inte ner lika stor möda som när de tillagade mat de skulle äta i sällskap med 

andra. Men i de fall informanterna skulle äta tillsammans med andra eller som i 
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småbarnsförälderns fall blev regelbundenheten större samtidigt som flexibiliteten minskade. 

Upplevelsen att laga mat till andra går alltså att koppla till ett högre engagemang vid 

planering och utförandet av måltiden. Idag finns det flera olika sätt att tillämpa en måltid då 

valmöjligheterna är större vilket i sin tur leder till att individen själv genom ett reflexivt 

förhållningssätt måste utforma vilka matvanor de sluter sig till. Flertalet av informanterna, 

inte endast småbarnsföräldern, har en regelbundenhet kring måltiden och ätandet som ger en 

fast punkt i en övrig flexibel värld som inte ger individen några raka riktlinjer.  

7. Metodologiska reflektioner 
Nedan kommer vi att föra en diskussion av hur olika faktorer har kommit att påverka 

datainsamlingen, resultatet och analysen i uppsatsen. Genom att försöka uppmärksamma och 

förhålla oss reflexiva till dessa försöker vi få en så stor genomskinlighet i uppsatsen som 

möjligt för att öka dess trovärdighet.  

 

Genom att på ett så öppet sätt som möjligt närma oss vårt forskningsområde har vi försökt att 

genom våra intervjufrågor vara öppna för de konstruktioner av ätandet och måltiden som 

informanterna delat med sig av. Våra egna föreställningar kring ämnet har säkerligen påverkat 

arbetet som helhet på flera olika sätt.  Vi kommer alltid att ha en viss relation till mat och 

ätande utifrån våra egna erfarenheter och konstruktioner av det. Detta är inget som går att 

undvika då ätande är en oundviklig del av vårt liv. Det är ofrånkomligt att inte påverka 

uppsatsen i en viss riktning, då vi har valt ett ämne som vi finner intressant och som har en 

koppling till vårt huvudämne, det vill säga den socialpsykologiska forskningen.  

 

Vi har tagit i beaktande att intervjuareffekten kan påverka informanterna på olika sätt. Vår 

identitet kan ha kommit att påverka även intervjusituationerna, dels på det sättet vi har ställt 

frågorna men också vilka frågor vi valt att ställa till informanterna. Vi utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide för att enklare kunna ställa följdfrågor. En av oss hade lättare 

att komma på fler följdfrågor vilket ibland ledde till mer detaljerade svar. Delvis kan det 

faktum att vi är kvinnor samt att vi är relativt unga kan ha kommit att inverka i 

intervjusituationen. Detta skulle kunna bero på att vi lever inom en patriarkalstruktur, där män 

har maktföreträde framför kvinnor och därför kan vårt kön ha kommit att påverka hur 

intervjuerna utformades. Svaren hade kanske visat sig annorlunda ifall vi var män i 

medelåldern. Inom diskursanalys är det i princip omöjligt att analysera en intervju som inte är 

inspelad på något sätt. Men genom det faktum att intervjun spelats in, i vårt fall med en mp3-

spelare, så kan detta ha påverkat informanternas känsla av bekvämlighet i situationen. 

Frågorna vi har ställt under intervjun kan ha väckt tankar kring måltid och ätande som de inte 

tidigare har tänkt på, vilket kan påverka det svar vi fått av informanterna. Ifall de haft 

möjligheten att i förväg kunna tänka igenom svaret hade det kanske yttrat sig på ett 

annorlunda sätt.  

 

Något annat som vi tror kan ha kommit att påverka det svar vi fått av informanterna är att vid 

flera av intervjuerna så har andra, det vill säga människor i förhållande till informanterna, 

varit närvarande på olika sätt. Vid en av intervjuerna satt till exempel intervjupersonens kusin 

med vid bordet, på en av frågorna märktes det tydligt att svaret blev anpassat efter dennes 

närvaro.  Vid intervjun av det ena av de två paren, så turades mannen och kvinnan om att bli 

intervjuade medan den andra passade barnen i rummet bredvid. Detta ledde till att den 

kvinnliga informanten lätt tappade tråden under intervjun eftersom barnen och mannen kunde 

höras in i intervjurummet. Samma par fick också tillfälle att tala med varandra då det blev en 

kort paus mellan intervjuerna. En annan av informanterna blev märkbart stressad över 

intervjusituationen och för att ge vad han uppfattade som fel svar till intervjuaren. Flera 
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gånger frågade informanten ifall de svar han gav var det som intervjuaren var ute efter. 

Maktrelation mellan intervjuaren och informanten är alltid ojämn då den som ställer frågorna 

alltid ett större kunskapsförråd om området än vad informanten själv har. Genom de 

ovanstående presentade faktorerna tror vi att intervjuareffekten kan ha påverkat svaren vi fått 

av våra informanter mer eller mindre (Taylor 2001, s. 17-18). 

 

På grund av att ingen av oss har några större erfarenheter av att utforma intervjuguider eller 

genomföra intervjuer, så kan detta ha påverkat det resultat vi har funnit. Hade intervjuguide 

omformulerats idag, efter att intervjuerna har genomförts hade utformningen troligtvis sett 

delvis annorlunda ut. Vissa frågor skulle ha tagits bort, andra tillkommit och vissa av de 

frågor som nu enbart ställts som följdfrågor, till vissa av informanterna, hade fått en ordinarie 

plats i guiden.  

 

Genom att redovisa vad som har gjorts och belysa en vetenskaplig en vetenskaplig 

problemformulering med relevanta data, blir det möjligt att följa hela utvecklingen. Det ska då 

i praktiken vara möjligt för andra att genomföra samma undersökning och nå ungefär samma 

resultat. Under arbetets gång har vi reflekterat över hur de ordval vi använt kunnat komma att 

påverka läsaren och vårt resultat. Det har till en stor del underlättat att vara två då vi haft 

möjligheten att ha ett par extra ögon som granskat texten och varnat när orden blivit för 

värderande. Kritisk reflektion är en central del i all vetenskaplig forskning, men har också en 

central punkt i den diskursanalytiska traditionen.  

 

De tre tidskrifterna som har presenterats analyserades genom en textanalys för att se hur 

konstruktioner kring måltid och ätandet framställdes. De hade alla mat som huvudtema. Den 

ursprungliga meningen var att undersöka dagstidningars framställning av detta, då de har en 

bred målgrupp. Under den tid två olika dagstidningar studerades gick det inte att finna något 

annat än enstaka recept. Vi utökade därför materialet till kvällstidningar men inte heller där 

fann vi något som var av relevans. Därför kom tidsskriftsurvalet att bli just dessa tre 

tidskrifter som har en mer begränsad målgrupp och därmed är det svårt att få ett helt 

tillfredsställande resultat. Detta för att tidskrifterna enbart når den grupp som har ett intresse 

kring mat och matlagning och inte alla som till exempel köper en dags- eller kvällstidning.  

 

Det urvalet av intervjupersoner som har använts visade sig göra det svårt att finna 

subjektspositioner då ingen av informanterna var speciellt avvikande från någon annan. Ingen 

av informanterna har en direkt uttalad kostlivsstil som innefattade en strikt matkontroll som 

till exempel en vegan eller en elitidrottare. Ifall informanternas hade identifierat sig tydligare 

med sina matvanor så hade det analytiska redskapet subjektspositioner kunnat användas på ett 

mer tillfredställande sätt. I och med ett större urval så hade det eventuellt varit enklare att 

analysera fram flera olika identitetsmarkörer i individens kostvanor. Det har därför varit svårt 

att genom det material vi fått fram genom intervjuerna hitta subjektspositioner eller någonting 

konkret rörde deras identiteter. Informanterna slöt sig inte heller till några specifika 

organisationer eller grupper, enligt det som framkommit med den intervjuguide som använts.  

 

Genom användningen av analysverktyget tolkningsrepertoarer var det ändå möjligt att finna 

mönster i främst informanternas tal kring hur måltiden och ätandet kan konstrueras och hur de 

uppfattar detta. Tolkningsrepertoaren som kallas den sociala måltiden gick även att urskilja i 

tidskrifterna, då majoriteten av recepten anpassades efter fyra personer. Den andra 

tolkningsrepertoaren tiden och ekonomin – kvalitetshöjare som inte finns pekar på en syn hos 

informanterna att det i samhället finns en tidsbrist som påverkar matlagningen men även att 

tillgången till bra mat styrs av ekonomisk inkomst som informanterna till stor del angav för 
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dem var begränsad. Tidskrifterna förhöll sig olika angående denna repertoar. Å ena sidan 

presenterades att mat som inte tog lång att laga ändå höll god kvalitet, vilket därmed talar 

emot repertoaren att det krävs tid för att laga bra mat. Å andra sidan fanns det recept som 

krävde både gott om tid och möjlighet att köpa exklusivare råvaror, vilket alla kanske inte har 

möjlighet till och blir därmed en bekräftelse av repertoaren vi valt att kalla tiden och 

ekonomin – kvalitetshöjare som inte finns.  

7.1 Vidare forskning  

Denna uppsats har enbart presenterat ett axplock kring vad som går att studera kring hur 

individ, grupp och samhälle förhåller sig till måltid och ätande. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur individen i relation till sina kostvanor förhåller sig till klimatförändringar och 

mänskliga rättigheter. Detta skulle kunna ske genom att se hur individerna i sin vardag tar 

ställning till dessa aspekter och hur det påverkar vad de äter, respektive inte äter. Hur 

upplever individer att de genom sina matval kan påverka samhällsstrukturer som inverkar på 

miljön eller som inte tar hänsyn till arbetsförhållandena hos de som producerar maten de äter. 

Dessa frågor var inte något som behandlades i denna uppsats då fokus istället lades på hur 

sociala konstruktioner och identitet tar sig uttryck i förhållande till måltid och ätande. Men det 

vore intressant att studera ett urval av informanter som hade en mer uttalad kostmedvetenhet 

eller livsstil än vad de informanterna i denna uppsats har gett uttryck för.  Vidare skulle en 

utveckling av den funna subjektspositionen den medvetna matkonsumenten vara intressant att 

göra, för att få en större förståelse kring hur den tidsanda vi idag lever i, med klimat hot och 

miljöpåverkan är aktuella inslag, och hur detta påverkar individen.  

 

Att se på måltiden och ätande utifrån ett mer uttalat genusperspektiv än vad vi haft i denna 

uppsats skulle också vara intressant. En vidare aspekt är att undersöka, kanske också i relation 

till genus, hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar matkonsumtionen och hur dessa 

subjektspositioner skulle tas i uttryck. Hur positionerar och försvarar sig de personer som till 

exempel har gjort ett aktivt val att inte köpa ekologisk eller närproducerad mat. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Identitet 

Hur gammal är du?  

Bor du tillsammans med någon (i så fall vem/vilka)?  

Vad har du för sysselsättning? Hur många timmar i veckan är det?  

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Gruppidentitet 

Har du några fritidssysselsättningar? Hur mycket tid lägger du ner på det varje dag/vecka?  

Är du med i någon förening eller organisation, som du är med aktivt i?  

Familjen 

Familjemedlem: hur ofta äter ni tillsammans i familjen? Hur ofta äter ni alla i familjen 

tillsammans, bara några av familjen, ensamma, utanför hemmet, på bestämda tider,  

Var äter ni? Var sitter ni- i köket, framför tvn, framför datorn eller på någon annan plats.  

Hur upplever du det?  

Blir sättet du äter på annorlunda om någon specifik familjemedlem inte är hemma? 

Hur ofta lagar ni mat hemma?  

Singel: hur ofta äter du tillsammans med någon annan? Har du möjlighet att äta tillsammans 

med andra när du vill?  

Hur ofta lagar du egen mat? Hur ofta äter du ute? Köper hem färdigmat?  

Var äter du? Hur ofta äter du i hemmet? Var sitter du- i köket, framför tv:n, framför datorn 

eller på någon annan plats.  

På vilket sätt ser ätandet annorlunda ut beroende på om du är ensam eller tillsammans med 

någon annan (partner, hela familjen, vän)  

Socialisation av ätandet 

Kommer du ihåg hur du åt när du var liten, Hur såg måltiden ut när du var liten? Åt ni 

tillsammans, var satt ni, åt ni vid bestämda tidpunkter eller på olika tider, liknande typ av 

kost? 

Är det någon skillnad från idag? Om det är skillnad vad tror du att det kan bero på? 

Hur såg reglerna ut kring ätandet? Var det någonting du inte fick göra när du åt? Har ni 

bestämda regler kring ätandet och måltiden idag, t.ex. bestämda sittplatser? 

Var det någonting du absolut inte åt när du var yngre? Är det något idag? Finns det någonting 

idag som du väljer att inte äta som du åt när du var barn eller tvärtom?  

Normer kring ätandet  

Finns det något som du skulle tycka var ”oförskämt” att göra vid matbordet? 

Vilken bild av ätande tycker du presenteras i media? Liknar den eller skiljer den sig från det 

sättet du förhåller dig till mat på?  

Måltiden  

Vad är en måltid för dig? Hur uppfattar du en måltid: berätta så detaljerat som möjligt hur en 

vardags måltid ser ut från planering till efter ätandet. (Vilka brukar vara med vid din måltid 

som du precis beskrev? )  

 

Gör du något speciellt samtidigt som du äter?  
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Är det någon skillnad på måltider, kan de se ut på olika sätt? Är det olika vissa dagar i 

veckan? Är det olika mellan vardag och helg? 

 

Hur brukar maten ni äter tillagas? Hur lång tid brukar ni/du lägga på förberedelse/tillagning? 

Köper du/ni ofta färdiglagad mat, eller mat som går snabbt att tillaga?  

Identitet & Ätandet  

Hur skulle du beskriva din kost?  

 

Är det någonting du väljer att inte äta? I så fall varför? (allergi, religion, moral/etisk 

ståndpunkt) 

Finns det något du inte köper i mataffären, vissa varor eller märken eller från vissa länder t.ex.  

Eller är det något du tvärtom tycker är viktigt att tänka på när du köper en viss vara? Vilken 

mat skulle du inte laga eller äta i hemmet?  

Har dina matvanor förändrats i och med en annan levnadssituation? (singel, familj, flytt från 

föräldrahem…) äter du annorlunda idag mot hur du åt när: du bodde med dina föräldrar, 

bodde ensam, inte hade några barn…  

 

 


