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Sammanfattning (sv): Uppsatsen handlar om hur de som intervjuats ser på mat och ätande. 

Viktiga avsnitt är, vad som är mat och inte mat. Här tar jag bland annat upp vad som är mat 

enligt informanterna men också vad som inte är mat. Jag skriver om måltider och deras 

betydelse. Tid och tidsaspekter som rör mat avhandlas också. Kött och potatis och hur 

husmanskosten är normerande bearbetas i uppsatsen. Andra ämnen jag tar upp är god mat och 

mat som ogillas. Till sist beskriver jag det sociala runt mat och idealbilder av mat.

Abstract (en): This paper is about five Swedish informants and their views on food. Important 

parts are what food is and what is not. The meaning of meals and their importance. Time and 

aspects of time surrounding food is also studied. I write about meat and potatoes and the 

normative values of the Swedish “husmanskost”. Other subjects are good food, disliked food, 

social aspects of food and ideal images of food.
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 Förord
Den här uppsatsen inspirerades jag till en början av Peter Singer och Jim Masons bok ”The 

way we eat why our food choices matter”. Boken handlar om de val vi gör runt mat och en hel 

del om de moraliska aspekterna runt detta. Den hade inte teorier som jag ville använde i själva 

avhandlingen men den var en inspiration och ett startskott ändå. Mary Douglas var också med 

tidigt och inspirerade med sina teorier men kom inte heller med i uppsatsen till sist. 

Sedan vill jag tacka min handledare Åsa Nilsson Dahlström för suveränt stöd och 

handledning. Till sist vill jag tacka informanterna, utan er hade det inte blivit någon uppsats.
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Inledning
Här kommer jag att klargöra syftet med uppsatsen. Jag kommer även att gå igenom metoden 

och vad det innebär.

Syfte 

Den här uppsatsen handlar om varför vi äter som vi gör och vilka tankar informanterna har 

runt mat och kost. Alla äter så jag tycker att det är intressant och relevant att undersöka synen 

på mat idag. Jag är själv vegan och har därigenom en speciell syn på mat och är därför 

nyfiken på hur andra människor resonerar kring mat. Mitt syfte är att undersöka synen på mat 

och ätande hos informanterna.

Jag försöker blottlägga de värderingar, synsätt, åsikter, tankestrukturer som formar oss i 

vardagen som rör mat.  Jag frågar hur informanter ser på övergripande frågeområden som mat 

och miljö, ekonomi, etik, njutning, hälsa, även områden som hur man lagar mat? Vem som 

lagar den? Vem äter vad? Vad äter man inte? Finns det skillnader mellan könen? Eller finns 

det en skillnad mellan vuxna och barn? Äter informanterna ensamma eller i grupp? Det finns 

synsätt om naturlig/onaturlig mat som tycks vara kulturellt betonade. Kultur i det här fallet 

tänker jag inte definiera närmare än att jag ser det som en föreställd gemenskap. Exempel på 

hur det rent konkret kan ta sig uttryck är hur människor i Sverige anser mat som köttbullar, 

pannkakor eller till exempel ärtsoppa som något typiskt svenskt. Man har alltså idéer om vad 

som är svensk mat. 

Det intressanta här är att se hur vanliga människor tänker om mat? Vem som äter vad och 

värderingarna runt detta är för mig intressant och jag hoppas kunna klarlägga det senare i 

texten. Frågorna är verktyg för att prata om informanternas syn på mat vilket leder till att 

svaren kan handla om frågorna men också om helt andra tankar som informanterna har runt 

mat. Frågorna kommer att användas som verktyg för att få informanterna att börja tala om 

mat. De är alltså inte nödvändigtvis så att de alla besvaras i uppsatsen. 
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 Metod

Metoden i intervjuerna är semistrukturerad till formen. Tillvägagångssättet har varit att 

intervjua informanter om deras kost, och deras tankar kring mat och ätande. Från en rad 

övergripande frågeområden har jag försökt se om svaren kan leda in på mer underliggande 

värderingar runt mat och ätande. Det har dock i hög grad varit informanternas svar som styrt i 

vilken inriktning mina följdfrågor har gått. Intervjuerna har spelats in på en Mp3 spelare i två 

fall och vid de två andra tillfällena har jag antecknat istället på informanternas begäran. 

Platsen för intervjuerna har varit hemma hos informanterna om det medgetts. Vid ett tillfälle 

så intervjuades informanten på sin arbetsplats då det passade honom bäst.

Urvalet av informanter är ett bekvämlighetsurval, med betydelsen att jag valt ut informanter i 

eller i närheten och i periferin av min bekantskapskrets.  Dessa valde jag som informanter för 

att jag anser att de kan ge intressanta svar för uppsatsen. Att det är ett bekvämlighetsurval 

skulle kunna ses som ett problem, med risken att jag styr vilka informanter jag vill ha för att 

få de svar jag vill ha. Jag är inte orolig för att mina informanter ska ha genomgående samma 

värdegrund som jag. Utan tvärtom så väljer jag informanter som är tillgängliga och som jag 

vet skiljer sig mer eller mindre från mig. Informanterna har fått fingerade namn dels för att 

skydda dem och dels för att göra det lättare att få informanter att ställa upp.

Rent konkret så har empirin eller intervjumaterialet behandlats i stil med Agars frames (Agar, 

1996, 33-35). Dessa frames eller små klipp av text har hjälpt mig att se mönster och likheter 

hos informanterna. Dock så har jag inte gått så systematiskt till väga som Agar beskriver att 

man kan göra. För mig har tydliga mönster trätt fram ändå, men att behandla transkriberade 

intervjuer som frames har underlättat sortering och systematisering. 

Under intervjuerna och runt dem har jag upptäckt att två informanter har en skeptisk syn 

gentemot veganism. En informant var så intresserad av att debattera för och nackdelar med 

det att jag fick lova att återkomma till det vid ett senare tillfälle. Detta då jag inte ville störa 

informantens tankar och intervjuns gång. Det kan ju givetvis påverkat hur intervjuerna gick 

att jag är vegan. Överlag finns det en tendens att nå en slags konsensus eller åtminstone inte ta 
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en öppen konflikt med den man har framför sig, vilket kan leda till försiktiga och 

diplomatiska svar från informanter. Jag tror dock inte att det påverkat intervjuerna negativt 

utan informanterna har nog hållit sig till vad de anser om mat tror jag. 

När det kommer till min påverkan på materialet, utifrån mina åsikter och min veganism, så 

påverkar den ju helt klart. Det är ju en av anledningarna till att jag väljer att skriva om mat 

från första början. Så en kritisk syn på gällande matnormer har jag från start, men jag hoppas 

att det inte påverkar uppsatsens värde.
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Bakgrund/kontext 
Hur ser vi på oss själva och vad är mat? Debatten om vad som är ”naturlig” mat som syns 

både i media med fenomen som stenålderskost/diet och inom vetenskapen med 

ifrågasättanden om bilden av oss själva. I Man the hunted så tas det till exempel upp ett 

ifrågasättande om vi är de blodtörstiga jägare vi utmålas som, när vi blickar tillbaka på våra 

förfäder (Hart, Sussman, 2005: 201-202). Sociobiologin har länge haft en bild av människan 

som en varelse utvecklad genom jakten, där språk och kommunikation formats av jakt, vi 

anses inom sociobiologin ofta vara jägare och via detta köttätare som utvecklat vår 

hjärnkapacitet genom extra protein intag. I texten av Hart och Sussman ifrågasätts denna 

ganska allmänmänskliga bild av oss själva som jägare och köttätare (Hart, Sussman, 2005: 

194-195). 

Hart och Sussman skriver om hur en alternativ evolutionshistoria skulle kunna se ut (Hart, 

Sussman, 2005: 23,25-28). De ger bland annat en alternativ förklaring i kapitel åtta i sin bok 

där människans utveckling tycks vara sammanlänkad med att vi blev jagade. Det var alltså vi 

som var bytet och utvecklades således som bytesdjur som försöker komma undan predatorer. 

Man kan säga att inte ens den historia om en blodtörstig jagande vilde som förfader står 

oemotsagd i dagens debatt om hur människan är eller var. I förlängningen kan man se att om 

vi inte var jägare utan levde mer på samlad föda och as till exempel så ser ju grunden för vår 

syn på oss själva ut att vara satt i förändring. Det här kritiska synsättet är med i bakhuvudet på 

mig när jag analyserar materialet och det fungerar bra med Lévi-Strauss myter på meta nivå 

som jag nämner snart.

Adams tar i sitt kapitel i boken Cooking, eating, thinking som redigerats av Curtin och Heldke 

upp, hur köttätande kan leda till en specifik syn på mat. Vi är en art som berättar historier och 

till exempel så har köttätandet genererat en berättelse inom religioner om hur djur finns till för 

att vi ska äta deras kött (Adams, 1992: 267). Vi ger djuren mening genom att göra dem till 

mat. Adams har i sin korta text ändå en intressant tanke i och med att hon lyfter in synen att vi 

sätter olika mening till i det här fallet djur, på ett ganska godtyckligt sätt. Ett annat samhälle 
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har andra meningar, andra djur som äts och andra djur som inte äts. Vilket är intressant och 

användbart när informanterna diskuterar just ätandet av vissa djur men inte andra. 

Beardsworth avhandlar meningen med kött i kapitel 9 i sin bok Sociology on the menu: An 

Invitation to the Study of Food and Society. Beardsworth tar även upp köttätandet och dess 

mening i kapitlet The mysterious meanings of meat, i samma bok (Beardsworth, URL 1: 209-

213). Där lyfts bland annat upp hur kött har en symbolisk mening i den västerländska kulturen 

men även hur synen på kött är satt i förändring. Det som är tillämpbart för mig är just 

symboliken i kött och ätandet av kött. Vad säger vi om oss själva när vi äter kött? Det blir ett 

slags manifesterande av värderingar som existerar i ett givet habitus. Under Beardsworths 

rubrik Meat taboos and prohibitions in traditional cultures (Beardsworth, URL 1: 203-209) 

finns det olika sorters tabun runt mat och här ser vi några tabun runt kött som finns ibland oss. 

Beardsworth lyfter bland annat fram att tabun som omgärdar kött av olika slag kan ha 

symboliska rötter och meningar (Beardsworth: URL 1, 206). Beardsworth tillför för mig en 

symbolisk del till teorierna och förklarar mer om vad vi säger om oss själva när vi äter kött.

Om man vill abstrahera ännu mera kan man gå till Lévi-Strauss och hans texter om myter till 

exempel (Strauss: 1987). Vad är det som styr oss egentligen? Han berättar om normer vi har i 

samhället som via myter talar om för oss hur vi ska leva. Om vi ser på honom lite allmänt så 

skulle vi kunna se tillbaka på Hart och Sussman och lite Beardsworth, deras stycken och 

ifrågasättande. Kan det vara så att vi lever och agerar ut en samhällsmyt om hur människan 

är? För mig är det inte ett långt steg att ta om man vill lyfta diskussionen om vad vi äter och 

varför till en metanivå. Fokus ligger dock på informanterna och en mer konkret nivå men jag 

har gärna med Lévi-Strauss i bakhuvudet när jag analyserar vidare. Lévi-Strauss blir en smula 

mer påtaglig i texten the raw and the cooked (Lévi-Strauss: 1987, 39-40). Där beskriver han 

hur tillagning kan ge en kulturell transformering från rå mat till tillagad mat. Som jag 

använder honom här blir transformeringen av betydelse när informanterna talar om måltider.

Från en diskussion om hur vi tänker om oss själv är det inte långt till Goffman och hans värld. 

Vi har förändliga kostvanor i den postmoderna världen och vad man äter och inte äter kan 

vara en del av identitetsskapandet och ett sätt att manifestera vem vi är. För mig är det inte 

svårt att se en bild av oss på en teaterscen där vi agerar ut olika roller (Goffman: 1986, 35-36). 
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Dessa roller blir vårt sätt att visa för oss själva och andra vilka vi är. I en roll ingår det 

bestämda sätt att vara och beteenden som hör till rollen. Bland dessa skulle vi kunna finna 

rollförväntningar om mat. Kött och dess symbolik som blir relevant senare i uppsatsen kan 

Goffman vara med och förklara.

 

Han tillför då en dramaturgi som för mig passar som kuliss när man talar om symbolik.  Han 

tar även upp i sitt verk Stigma hur en person kan klassas som utstött eller stigmatiserad, det 

vill säga att en person läggs på en social identitet som avvikande (Goffman: 1972, 11). Kan 

det vi äter eller inte äter ge resultatet att de andra i vår grupp ser på oss på olika sätt? Hos 

Goffman ser jag en idé om hur andra i vår omgivning och deras syn på oss själva påverkar vår 

egen definition av oss som individer (Goffman: 1972, 112). Det jag menar är relevant för 

tolkning av vad informanterna säger är att allt vi gör eller för den delen äter blir en del av vår 

och omgivningens uppfattning om oss själva och andra.

Även Bourdieu och hans habitus begrepp är intressant. Han visar att beroende var man är och 

vilken bakgrund man har så får man olika synsätt på vad som kan ätas. Bourdieu ger även ett 

klassperspektiv på hur vi påverkas av en större struktur (Bourdieu: 1990, 53). För mig är 

dessa habitussfärer eller mer eller mindre slutna världar i en struktur som producerar sina 

egna mönster på till exempel mat och kostvanor. Habitus är så att säga strukturer som 

producerar strukturer eller som Bourdieu skriver det.

”systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function 

as structuring structures” (Bourdieu: 1990, 53).

Det Bourdieu ger om man använder honom är en klassdimension som kommer med tydligare. 

Jag menar då begreppet symboliskt kapital eller de olika formar av kapital en människa kan 

ha enligt Bourdieu (Bourdieu: 1996, kapitel 7). Jag tolkar honom på så sätt att symboliskt 

kapital är kunskap om en given struktur, grupp eller sfärs sätt, attityder, åsikter och så vidare. 

Denna kunskap ger ett manöverutrymme. Att man visar på att man har detta kapital gör också 

att man anammar ett visst beteende och kan då precis som med ekonomiskt kapital använda 

sig av symboliskt kapital. Tillhörighet till en viss grupp till exempel en klass, socialgrupp 
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eller yrkesgrupp, ger en viss typ av symboliskt kapital. Bourdieu förklarar alltså för mig på en 

strukturell nivå hur våra matvanor och tankar runt ätande återreproduceras i de grupper vi 

lever i.

Kan det vara så att vi gått från att äta för att överleva till att äta för att njuta? Telfer har skrivit 

texten Food for though: Philosophy of Food och berör där i kapitel 2, mat och njutning. Det 

är intressant att fråga sig hur mycket är det njutning som styr vad vi äter idag? Att det finns en 

mer njutningsinriktad dimension av mat är för mig inte något kontroversiellt, Det räcker att vi 

ser på hur överviktiga människor trots uppenbara risker fortsättar att äta. Eller hur barn kan 

belönas med till exempel sötsaker av föräldrar och därmed redan tidigt få en relation till mat 

som hör till belöning och njutning. 

Telfer tar även upp meningen med måltider och vad de kan betyda. Telfer har åtta punkter 

som rör meningen med ätande eller måltider (Telfer: URL 2, 37-39). Först menar hon att det 

kan vara av åtlydnad till en viss religion, den andra punkten är att måltiden kan vara ett 

statement eller en hyllning till en tillhörighet av en religion eller som jag ser det grupp, kultur 

eller annat man kan känna tillhörighet till. En tredje punkt är att val av mat kan ha principiella 

skäl som hos vegetarianer eller av politiska skäl. Den fjärde punkten rör firandet av en nutida 

eller dåtida händelse, födelsedagar, examen och så vidare. Femte punkten är ätande 

tillsammans och är en del av gruppens sätt att binda ihop med varandra. Punkt nummer sex 

som Telfer tar upp är att laga en måltid eller att äta tillsammans med någon annan kan vara en 

handling av vänskap, kärlek och ett sätt att visa detta. Sjunde punkten rör att måltider kan vara 

på en mer strukturell nivå, övningar i civilisation eller som jag ser det övningar i ens habitus 

värderingar och värdegrund. Och till sist punkt nummer åtta så kan en måltid ses som ett 

konstverk i sig menar Telfer. Det något som öppnar upp en syn på mat som något estetiskt 

utöver vad tidigare punkter tagit upp. Telfer skriver också att ingen kan undvika att göra 

åtminstone några av de statements och val som rör mat (Telfer: URL 2, 39). Det ger för mig 

en bild där hur vi äter, vad vi äter och så vidare är högst intressant och våra val blir synade 

som om vi vore på en Goffmansk scen.
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Det finns en röd tråd mellan alla dessa teoretiker. För mig är habitus som Bourdieu beskriver 

och symboliskt kapital som verktyg till att förklara. Bourdieu förklarar för mig på en 

strukturell nivå hur våra matvanor och tankar runt ätande kan produceras och återupprepas i 

de grupper vi lever i. Han tar även upp hur symboliska kapitalet ger en kunskap om vad som 

gäller i ett habitus. Det kan röra kunskap om vilken mat man bör äta enligt gällande norm till 

exempel. Goffmans tänk om agerande i teatrala former blir för mig ett steg ner och en 

konkretisering hur individer kan tänka och agera i en Bourdieu struktur. Goffman visar mer på 

individ planet vad det är som motiverar ett handlande. Om vi tänker att Goffman och hans 

scen är mer på grupp och individ nivå. Så kan Bourdieu ses på en grupp och struktur nivå. 

Vilket då för mig gör ett samband dem emellan via gruppnivån och det man gör på grupp och 

individ nivå syns även upp till strukturnivå och åt andra hållet. Det ger att det vi väljer att äta 

kommunicerar signaler som vi inte alltid kanske tänker på. 

Telfer är inne på detta med sina statements. Strauss har jag med i bakhuvudet som en 

metanivå. Jag ser också Lévi-Strauss myter i texten från Hart och Sussman, där själva 

grundsynen om oss själva ifrågasätts. Jag tänker då på den kritiska synen på bilden av oss 

själva och synen på köttätande. Telfer utvecklar varför vi gör som vi gör. De val som rör mat 

förklaras med hjälp av hennes åtta punkter. Telfer får även med att mat och ätande har flera 

dimensioner som njutning och estetik. Beardsworths behållning ligger i granskande av kött 

och vad är det vi säger om oss själva när vi äter detta? De olika tabun som omgärdar kött 

belyses och används av mig. Jag använder Beardsworth i analysen av varför informanterna 

äter vissa köttsorter men inte andra. Adams och bidrar till att utveckla en syn där vad vi äter 

berättar dels något om det vi äter men också något om oss själva. 
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 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på så sätt att jag under en rad rubriker tar upp vad informanterna 

säger och sedan väver jag ihop detta med analys och teori fortlöpande. Jag har valt en 

tematisk disposition och hoppas genom detta kunna ge tydlig bild av poängerna och 

behållningen av texten.

Viktiga avsnitt är.

Mat och inte mat.

Här tar jag bland annat upp vad som är mat enligt informanterna men också vad som inte är 

mat.

Att äta.

I den här delen skriver jag om till exempel måltider och deras betydelse. Men skriver även om 

tid och mat.

Äta vad?

Under denna rubrik avhandlas kött och potatis och hur husmanskosten är normerande. Andra 

ämnen är god mat och mat som ogillas.

Socialt runt mat.

Under denna rubrik skriver jag om bland annat idealbild.

Sedan följer en sammanfattning och en diskussion. 
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Maten och ätandet
Här i den här delen kommer jag att berätta om vad informanterna sagt och det hela kommer 

att vävas samman med teori och analys. Jag kommer också först att presentera informanterna 

lite kort. 

Vem handlar uppsatsen om?

Uppsatsen handlar om informanterna. De är boende i Sverige i eller i närheten av Linköping 

med omnejd. Lite till min förvåning hade informanterna ganska likartad syn på mat om vi ser 

till helheten. Detta trots att jag medvetet försökte välja människor med lite olika karaktär.

Nils är strax över trettio och bor med sin sambo i ett lite falurött hus en bit utanför Linköping. 

Han arbetar i ett socialt yrke med mycket människokontakt. Själva intervjun tar plats på 

övervåningen i huset i ett litet rum med snedtak. Detta på grund av att vardagsrummet håller 

på att renoveras och hantverkare håller på där. Först blir jag lite orolig att det inte ska bli 

någon bra inspelning om hantverkaren använder högljudda borrar och så vidare men han 

försvinner snart iväg för att hämta något som saknas. Nils bjuder på kaffe som vi dricker 

under intervjun och jag bjuder på lite kladdkaka till detta. 

Intervju nummer två är med en barnfamilj och tar plats hemma hos familjen i deras 

trerummare i en förort till Linköping. När jag kommer dit är det fruktstund eller mellanmål 

för barnen Lisa cirka 2 år och Anton cirka 1 år. Det bjuds på klementiner och banan. Det ljusa 

köket vi sitter i är under ommålning men ser trevligt och fint ut med ljusa träluckor. Far i 

familjen är Tomas som är 28 år och går för dagen klädd i gråvita kamouflagebyxor och en t-

shirt med tryck från en bilklubb. Elsa som är mamman i familjen är 24 år och är klädd i 

mjukiskläder. Det bjuds på kaffe innan intervjun börjar och det är fart och fläkt med barnen 

som springer omkring. Mest är det Lisa som har spring i benen men hon återvänder till köket 

för att få bitar av frukt under nästan hela intervjun. Familjen är lite förkylda och ska med 

Anton lite senare till vårdcentralen för koll. Elsa är föräldraledig och Tomas jobbar men har 

inget fast jobb. 
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Intervjun med Bertil äger rum på hans arbetsplatts i ett avskilt rum. Rummet används som 

jourrum när det behövs extra bemanning på arbetsplatsen. Jag sitter på en stol och Bertil sitter 

på sängkanten på den säng som kan användas till sovande jour. Bertil är 57 år och han är gift 

och har fyra barn i åldrarna 26, 24, 20 och 17 år. Han äger en lantgård berättar han och har 

numera sadlat om för att jobba som skötare inom psykiatrin. Bertil är klädd i blåjeans och en 

blå pikétröja på intervjudagen. Innan intervjun har börjat så bjuds det på kaffe, något av ett 

tema i alla intervjuer.

Göran är utbildad lantmästare men har arbetat som logistiker de senaste 10-12 åren, han har 

erfarenhet från livsmedelsindustrin och pratar gärna om märkning av kött och hur olika 

kvalitetssäkringar går till. Han är 48 år och ogift. Intervjun tar plats i Görans hem en bit 

utanför Linköping. Han bor i ena delen av ett tvåfamiljshus. Det är lantligt med falurödfärg 

och vita knutar. Nästan så fort jag hinner in så erbjuder han fika och jag tackar på automatik ja 

till en kopp kaffe. Det visar sig sedan att det inte var kaffe specifikt han erbjöd, Göran själv 

dricker inte kaffe, utan det var mer fika allmänt som erbjöds. Trotts att han inte dricker kaffe 

själv så finns det en bryggare och kaffe i köket, så integrerad är kafferitualen i det svenska 

hemmet. Han utrycker tidigt en viss skepsis till att bli bandad så vi kommer överens om att vi 

tar intervjun på så sätt att jag antecknar. Vi börjar intervjun i Görans ljusa vardagsrum och 

slår oss ner i en blå soffa med våra kaffe- och te muggar med oss.

Tidpunkt

Något som jag noterad när jag intervjuade informanterna var vilken tid de valde att prata om. 

Tomas och Elsa rörde sig mest i nutid och tiden i närheten. Det kan nog bero mycket på att de 

har barn som är små och lever mycket här och nu. Nils var lite blandad i både nutid och där i 

kring och lite i dåtid eller barndom. Bertil såg mycket tillbaka till sin barndom och tiden när 

hans egna barn var mindre. Göran till sist var mycket i barndom men också lite närmre nutid 

men landade ofta i hur det varit en liten tid bakåt på arbetet till exempel. 

Vilken tid de valde att tala om har nog en del betydelse. Som jag tolkar det hela så är den tid 

de talar om signifikant. På så sätt att man kan se viktiga och tongivande aspekter ur 

informanternas liv. De som har haft barn eller har barn verkar ju ha formats av det och via det 

fått och får sin syn på mat formad också. Tiden de väljer att tal om säger nog en del om vad 
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de vill säga om sig själva och hur de vill framställa sig. Det blir en slags styrning av bilden vi 

får av informanterna på Goffmans scen, av informanterna själva (Goffman: 1986, 35-36).  

Mat och inte mat

Vad som är mat kan definieras på många sätt. Här är det informanternas definitioner av vad 

som är mat som står i centrum. Texten här nedan utgår i grunden ifrån vad mina informanter 

har talat om när vi diskuterat vad som är mat. Jag analyserar vad informanterna säger i 

förhållande till olika teorier på området.

 Adams har i sin korta text ändå en intressant tanke i och med att hon lyfter in synen att vi 

sätter olika mening till i det här fallet djur, på ett ganska godtyckligt sätt (Adams: 1992, 267). 

Ett annat samhälle har andra meningar, andra djur som äts och andra djur som inte äts. Vilket 

är intressant när informanterna diskuterar just ätandet av vissa djur men inte andra.

Så vad är då mat? För att ge en bild av vad mat är utifrån informanternas synvinkel så tänkte 

jag börja med att låta dem berätta lite om vad mat är för dem. Om vi börjar med Nils så 

definierar han vad mat är för honom utifrån vad som inte är mat. 

”Men det är klart det finns sådant som inte är mat, glass eller godis skulle jag inte kalla mat” 

Så allt vi äter är tydligen inte mat om vi ser på Nils definition av mat. Det är alltså fullt 

möjligt att äta utan att äta mat om vi följer Nils resonemang. Jag kommer lite senare att ta upp 

mer om vad som inte är mat och betydelsen av detta.

Även Göran definierar mat utifrån vad han inte anser som mat. Exempel som han ger på vad 

som inte är mat är, kakor, chips, paj, godis och läsk. Men här skiljer sig Göran lite och ger 

även en definition på vad som är mat.  Kött och potatis är mat och verkar stå som grunden för 

vad man skulle kunna kalla en definition av mat. Chips och kakor till exempel utesluts som 

mat av Göran då de äts för nöjes skull. Även Bertil tycks vara inne på spåret att fikabröd och 

kakor inte är mat. Men han definierar det ytterligare lite noggrannare med att utesluta det som 

inte äts vid fasta måltider som mat. Mat är för honom något man behöver för att överleva och 
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fikabröd och kakor som exempel är något utöver detta. Bertil säger att fikabröd och kakor är 

något man unnar sig.

Jag kan inte låta bli att notera att mat som jag skulle placera i en kategori för mat att njuta, 

med exempel som chips, glass och godis, utesluts av Göran, Bertil och Nils som mat. Vad 

anledningen till detta är vet jag inte, jag undrar dock om Telfers åttonde punkt som rör estetik 

och mat kan spela en roll (Telfer: URL 2, 37-39).  Kan det vara så att det är för mycket 

njutning och estetik i en del av det informanterna äter? Finns det någon Straussisk 

samhällsmyt som talar om förr oss att vi inte ska njuta för mycket? Eller är det kanske så att 

det i de grupper, habitus informanterna rör sig i. Finns värderingar som syftar till att tona ner 

njutning i samband med mat. Säker på detta är jag inte men en spekulation tillåter jag mig.

Även intervjun med barnfamiljen ger en bild av att mat är det som äts till måltider och helst 

ska det vara lagad mat. Till nöds kan man hålla tillgodo med sådant som inte är tillagat och 

varmt men det verkar ändå som den lagade maten som äts vid fasta måltider är mer mat än till 

exempel mackor som Tomas och Elsa menar är något man kan äta när man inte kommer åt att 

laga mat. 

Så för att sammanfatta ser vi att informanterna anser att mat är det som äts till fasta måltider 

och företrädesvis är det kött och potatis som är basen. Maten ska helst vara tillagad eller 

kanske ännu hellre vara varm.  För att komplicera mer så är pannkakor mat enligt Göran trots 

att det är lite av en efterrätt till den traditionella ärtsoppan och en frukostmat i många länder. 

Det som tycks göra pannkakor till mat är just att det äts till en fast måltid om jag tolkar Göran 

rätt. 

Det är i hög grad en negativ definition av vad som är mat, eller med andra ord så tycks det 

vara lättare att tala om vad som är mat genom att spegla det i vad som inte är mat i enlighet 

med vad Lévi-Strauss tar upp i the raw and the cooked (Lévi-Strauss: 1987, 39-40). 

Tillagning av mat kan ge en kulturell transformering från rå mat till tillagad mat. Som jag 

använder honom här blir transformeringen av betydelse då den lagade och varma maten tycks 

ha ett annat värda än kall mat. 
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Sedan utvecklar informanterna sina tankar om vad som är mat och inte mat. Göran tar upp att 

huggorm inte skulle vara naturlig mat för honom. Sedan ger han fler exempel som att ko är ok 

att äta men inte hund, då det är ett sällskapsdjur. Det kommer sig av moral menar Göran. Det 

är en kulturell moral som gör hund till något vi inte äter medan ko går bra att äta. Här tar 

Göran upp nödsituationer och filmen Alive som i korthet handlar om ett fotbollslag som 

störtar under en flight över Anderna och de tvingas till kannibalism för att överleva.  Göran 

sätter här som jag ser det ett finger på att det verkar vara kontexten som ger vad som äts eller 

inte och detta knyter an till Bourdieus teorier om habitus (Bourdieu: 1990, 52-53). Bourdieu 

visar att beroende på var man är och vilken bakgrund man har så får man olika synsätt på vad 

som kan ätas. Göran själv sammanfattar att det är nog tradition som ger vad som är ok att äta 

och inte. Exemplet som Göran ger med kannibalism är väl lite extremt men för mig väldigt 

målande.

Vidare så antyder Göran att moral inte har att göra med definitionen av vad som är mat att 

göra . Trots detta nämner han just moral som något som avgör vad som är mat eller inte. Som 

jag tolkar Göran så är det just var vi befinner oss som avgör vad som är mat och inte. 

Göran har dock ett område där han menar att moral inte har med saken att göra. Han skiljer 

inte på olika levande organismer utan för honom är det. ”liv som liv”. 

Så vad han tycks mena med den kommentaren är det inte någon skillnad på ett salladshuvud 

och ett djur. För Göran är det inte någon skillnad på att äta kött eller grönsaker. För mig är det 

ändå inte en avsaknad av moral som Göran tycks föreslå. Utan snarare en moral som säger 

just att kan man äta en levande sak kan man äta en annan. Med andra ord tolkar jag citatet 

som att allt levande är lika mycket värt och följaktligen kan allt ätas. Om det inte var så att allt 

kunde ätas ur moralisk synvinkel med den syn Göran visar så skulle väl resultatet bli att inget 

levande bör ätas.

Tomas verkar även han ha tänkt en del på vad som är moraliskt rätt att äta. Jag antar att det är 

därför han väljer en övervägande vegetarisk diet också. Tomas har kommit fram till en 

annorlunda slutsatts om vad som är ok att äta än Göran. Han utvecklar inte detta närmare men 
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Vi kan ändå se att Telfers tredje punkt (Telfer: URL 2, 37) är en intressant iakttagelse som för 

mig tydliggör valen som Göran och Tomas gör. I Görans fall ser vi att han menar att det är ok 

att äta det mesta ur moralisk synvinkel och i Tomas fall ser vi att det kan finnas moraliska 

restriktioner. 

Även en koppling till Adams tanke om att vi berättar något om det vi äter (Adams: 1992, 267) 

syns här för mig. Kanske är det så att Görans syn att det inte har något med moral att göra är 

ett sätt att avvärja diskussion om huruvida det är rätt eller fel att äta vissa saker. Det i sin tur 

är en slags sätt att visa sina åsikter om mat helt enligt Telfers punkt tre som jag nämnt i 

bakgrund/kontext, då det här ställningstagandet ger att levande kan ätas som jag tolkar Göran. 

Här finns möjligheten att Göran tar upp de här aspekterna för att det är en vegan han talar 

med. Vilket då leder in på tanken att han vill försvara sin position lite. 

När jag frågar Nils om vad som inte är mat så kommer han in på att det som inte är mat är det 

som inte är gott. Han menar att han inte har någon åsikt om vad som är mat men ändrar sig 

sedan lite och menar att glass, chips eller godis inte riktigt är mat. Han nämner chips till 

exempel som för honom tyck falla ur kategorin mat trots att det är gjort av potatis och 

anledningen till detta menar han är samhällets syn på chips. Så om jag tolkar honom i mer 

formella termer är det av yttre påverkan i det habitus vi lever som formar vår syn på mat. Eller 

som han själv nämner att det är omgivningen som påverkar våra val.

Nils fortsätter en definition av vad som inte är mat när han talar om huruvida han skulle kunna 

äta råtta eller inte. Här ser man hur informantens syn på vad som är mat och inte färgas av var 

ett djur har växt upp. Nils menar att råttor växer upp i otrevliga miljöer och skulle därför vara 

svårare att äta, men han menar att om det serverades så skulle han nog prova ändå. Han tar 

upp att det är kulturellt vad man äter eller inte. Som exempel ger han att hund äter vi inte här 

för att det är ett sällskapsdjur och råttan för att den anses leva i otrevlig miljö. Så Göran och 

Nils är på sätt och vis lika i sin definition av vad som inte är mat.

Om vi ser till Nils ovilja mot att äta råttor och Görans syn där huggorm och hundar inte bör 

ätas kan vi samtidigt blicka mot Beardsworth och under rubriken Meat taboos and 

prohibitions in traditional cultures (Beardsworth: URL 1, 203-209). Det finns olika sorters 
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tabun runt mat och här ser vi några tabun runt kött som finns ibland oss. Beardsworth lyfter 

bland annat fram att tabun som omgärdar kött av olika slag kan ha symboliska rötter och 

meningar (Beardsworth, URL 1, 206). När jag väljer att tolka lite fritt in i den här kontexten 

så skulle symboliken av att äta hund till exempel bli ett brott mot informanternas kultur och 

ett kraftigt symboliskt avståndstagande inte bara mot köttabun utan kanske även mot kulturen 

som helhet. Så vad vi äter eller inte äter och vilka regler som omgärdar vad vi äter tycks ha en 

stor roll i hur vi manifesterar oss på den sociala scenen. Jag menar då att om man skulle välja 

att äta till exempel råtta så kommunicerar detta något till de andra i ditt habitus. Den som äter 

råtta riskerar till exempel att stigmatiseras som avvikande eller kanske bara som en som 

handlar opassande i ljuset av de regler som finns i en grupp. 
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Att äta 

Här tänker jag ta upp lite om när man äter, när man äter vad och tidsaspekter på matlagning.

Telfer tar upp en punkt där ätandet beskrivs som en handling som manifesterar en tillhörighet. 

Hon är inne och spånar på tillhörighet som rör till exempel religion eller nationalitet. Ser man 

akten att äta som en manifestation överlag så kan man se hur måltider plötsligt får en djupare 

betydelse än bara ett tillfälle att äta. Jag har inga problem att dra det hela vidare och ge 

ätandet och måltiderna en vid betydelse. Vad jag menar är att tillsynes vanliga måltider och 

hur informanterna ser på dem har en betydelse utöver den individnära kontexten. 

Måltider

När man äter tycks i hög grad styras av barn och barnens behov om man har några. Bertil 

berättar att när han hade barn i skolåldern så väntade man så att barnen kom hem och sedan åt 

man huvudmålet av mat. Även Tomas och Elsa ger en bild av hur barnens behov styr mycket 

av hur och när man äter. De har dock som jag uppfattar dem två huvudmål med mat om dagen 

vilket tycks skilja sig från de övriga informanterna. Det kan bero på att de har så små barn.

Måltiderna och vad de kallas är tydligen viktigt för flera av informanterna. Bertil och Göran 

tar upp frågan om vad man kallar måltider och när det äts. Bertil menar att nu kallas 

huvudmålet mitt på dagen lunch men han kallade det för middag. Bertil hade inget emot lagad 

mat två gånger om dagen men verkade föredra något lättare till kvällen. Bertil tar upp att han 

inte vill äta två huvudmål mat om dagen. Han menar att det riskerar att ske om man äter lagad 

mat på arbetet och sedan när man kommer hem äter lagad mat igen. Bertil menar att det mål 

mat som åts mitt på dagen förr kallades middag och det som åts senare på dagen var 

kvällsmat.

Även Göran är inne på samma spår som Bertil. Göran diskuterar om det heter lunch eller 

middag det mål mat man äter mitt på dagen. Göran menar att det är lunch i skolan men ute i 

arbetslivet har det hetat middag för honom. Så det mål mat man äter senare på dagen är då 

enligt Göran kvällsmat och inte middag som det ibland kallas. Men sedan medger han att om 

han skulle gå ut och äta en lördag kväll skulle han nog kalla det middag också. Men sedan 

poängterar han att det inte heter lunchrast på de arbeten han har varit på utan middagsrast.
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Tomas och Elsa äter vad de kallar lunch klockan 12, som är middag för de andra, och middag 

ungefär 17-18 och sedan är det fika på kvällen. De äter lagad mat både till lunch och till 

middag. Tomas åt inte tidigare två lagade mål mat om dagen så det har förändrats med 

barnen. Nils äter frukt och smörgås mitt på dagen och det han kallar middag runt fem. Nils har 

på grund av arbetet lite oregelbundna tider så när han äter vad kan variera lite. Det som är 

gemensamt för Göran, Bertil och Nils är att de inte använder begreppet lunch, något som 

tycks falla sig naturligt för Tomas och Elsa.

När det kommer till vad man äter och när, så har informanterna åsikter även där. Bertil menar 

till exempel att man inte äter gröt till middag (mitt på dagen) annars så kan man äta olika 

typer av mat lite när man vill. När jag frågar om vad man kan äta när verkar Elsa tycka att 

mackor till middag inte är ok men pasta till exempel till frukost skulle fungera. Mackor är ok 

till lunch om man är på resa menar Elsa och Tomas instämmer. Även frukt och yoghurt kan 

tas med till barnen istället för lagad mat när man är iväg över dagen. 

Göran äter inte varm mat på morgonen utan det blir mer sådant som fil. Den varma maten 

menar han är för stadig att äta på morgonen så den äter man hellre mitt på dagen. Frukost är 

sådant som fil. Sedan äter man fika och är man på jobbet är det smörgås och jos. Lagad mat 

eller middag äts mitt på dagen runt tolv eller ett. Efter jobbet mackor och mjölk när man är 

hemma. Göran berättar att en del han arbetat med äter lagad mat redan här vid niotiden, det 

rör sig då ofta om färdigrätter, sådana som till exempel är frysta och bara behöver tinas upp. 

Göran verkar lite oförstående till hur de kan äta varm mat så tidigt på dagen men utvecklar 

inte detta vidare.

Här ser jag hur vardagliga tankar om måltiders namn till exempel kan ha en vidare betydelse. 

Så för att återknyta till början av rubriken måltider ser jag att det finns en strid mellan gamla 

och nya värderingar som syns i diskussionen om man bör kalla måltiden som alla tycks äta 

mitt på dagen lunch eller middag. Med risk för att övertolka ser jag hur Göran och Bertil 

representerar en syn på mat och Tomas och Elsa en lite annan. För Tomas och Elsa tycks det 

vara självklart att måltiden heter lunch medan Bertil och Göran är lite annorlunda och kanske 
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en smula defensiva och försöker försvara sin syn att det borde heta middag. Nils nämner inte 

lunch och kallar det han äter senare på dagen för middag så han är lite utanför de två 

motpolerna i det här fallet. 

Som jag tidigare nämnt kan vardagliga saker som vad vi kallar en måltid ha en betydelse. för 

Bertil och Göran en hel del betydelse kan det tyckas. Telfers statement kan läsas in i vad 

informanterna äter, när de äter och vad de äter när (Telfer: 1996, 39). Om vi tänker att 

Goffman och hans scen är mer på grupp och individ nivå. Så kan Bourdieu ses på en grupp 

och struktur nivå. Vilket då för mig gör ett samband dem emellan och det man gör på grupp 

och individ nivå syns även upp till strukturnivå och åt andra hållet. Det ger att det vi väljer att 

äta kommunicerar signaler som vi inte alltid kanske tänker på.

Om jag funderar vidare så passar även Beardsworth och tanken om att synen på mat är satt i 

förändring eller kanske ännu hellre hela tiden förändras (Beardsworth, URL 1: 209-213). Jag 

tänker då på att de yngsta informanterna Tomas och Elsa har anammat en annan begreppsflora 

för måltider, men också det att Tomas äter vegetariskt tyder på en annan syn än vad Bertil och 

Göran har på mat. 

Tid till mat

Själva tidsaspekten runt mat är något som informanterna tar upp. Bertil till exempel ser hur en 

del äldre maträtter faller ifrån på grund av att de är tidskrävande att laga. Han refererar till sin 

barndom och att det då inte fanns mycket halvfabrikat så matlagning tog lång tid överlag. Han 

berättar också att hans fru var hemma när barnen var små så att hon kunde bland annat lägga 

mycket tid på matlagning. Bertil berättar att när hans fru började arbeta igen och barnen 

började flytta hemifrån förändrades deras vanor på så sätt att de la ner mindre tid på 

matlagning överlag i hushållet. Nils tar också han upp att tid har en betydelse runt mat. Men 

han pratar om hur det saknas tid till matlagning på jobbet. 

”Fick jag välja skulle jag äta godare på jobbet och så att man har mer tid att laga och så.  

Men den tiden finns inte”.

För Nils är det tiden som avgör om han ska hinna lag något gott när han är på arbetet. De som 

tillsynes lägger ner mycket tid på matlagning är Tomas och Elsa med två lagade mål mat om 
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dagen, de lagar även specialkost åt både Tomas och Anton. Tomas säger att han tycker att det 

är kul att laga mat. Han menar att han gärna lägger ner ett par timmar på matlagning för nöjes 

skull. Kanske det är så att matlagning och måltider är en viktig del i en så pass nybildad 

familj. 

Om vi ser till Telfer och idén att handlingen att äta är en manifestation av något slag. Telfer 

tar upp att laga en måltid eller att äta tillsammans med någon annan kan vara en handling av 

vänskap, kärlek och ett sätt att visa detta (Telfer, URL 2, 38). Så kanske den manifestationen 

är viktigare för en nybildad familj än jämförelsevis en familj som är på väg att ombildas, som 

i Bertils fall där barnen flyttar ut. Det kan också vara så enkelt att det är olika beroende på var 

i livet informanterna står, sett till om man har barn, familjeförhållanden och så vidare, som 

avgör tiden som avsätts till matlagning. 
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Äta vad

Vad vi äter har betydelse, dels så kommunicerar det utåt vilka vi är. Det kan också säga en del 

om hur vi se oss själva. Vad vi äter kan bli en berättelse om vilka vi är. Adams tar upp hur 

köttätandet blir ett sätt att ge mening till djuren (Adams: 1992). Låter vi oss inspireras av 

Lévi-Strauss kan man ta det ett steg längre och säga att det vi äter berättar en historia om oss, 

en myt om vi använder Lévi-Strauss begrepp. Beardsworth är också inne på spåret att det vi 

äter kan ha vid mening. Hos Beardsworth är det symbolisk mening runt köttätande som tas 

upp (Beardsworth: URL 1, 209-213). 

I Man the hunted som jag nämnt tas ett ifrågasättande om vi är de blodtörstiga jägare vi 

utmålas som när vi blickar tillbaka på våra förfäder (Hart, Sussman: 2005, 201-202). I ljuset 

av detta kan vi se de kostvanor informanterna har. Kan de vara en del av identitetsskapandet 

och ett sätt att manifestera vilka vi är. För mig är det lätt att återgå till en bild av oss på en 

teaterscen där vi agerar ut olika roller (Goffman: 1986, 35-36). Rollerna blir vårt sätt att visa 

för oss själva och andra vilka vi är. I en roll ingår det bestämda sätt att vara och beteenden 

som hör till rollen. Bland dessa skulle vi kunna finna rollförväntningar om mat. Via dessa 

roller och ageranden som att äta en måltid så återberättar vi något om oss själva och var vi 

kommer ifrån, det skulle kunna ses som ett sätt att agera och manifestera samhällets myter 

kollektivt men även visa vad vi vill berätta om oss själva på ett mer individuellt plan. På det 

samhälliga planet ser jag Lévi-Strauss och de myter som lär oss hur vi ska bete oss. Dessa är 

med och påverkar oss även när vi är ner på scenen med Goffman som jag ser det.

Kött och potatis som norm

Som barn åt Göran vad han kallar husmanskost. Även i skolan så var det husmanskost som 

serverades. Han berättar att han fortfarande minns sin mammas köttfärssås som var en favorit. 

Även de andra intervjuade menar att de växt upp med husmanskost med kött och potatis som 

bas i kosten. Bertil definierar husmanskost som,

”Jae husmanskost var för mig hemlagade basvaror som potatis och kött då. I olika  

varianter”.
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Bertil menar att pastarätter är något som inte riktigt är husmanskost, det är något som kommit 

till lite senare. Det kan tyckas som hans syn på vad som är husmanskost eller ”riktigt” sådan 

baseras på vad han själv åt som barn som mest bestod av kött och potatis. Men när jag frågor 

om begreppet är förändligt håller han med om det. Men reserverar sig med att säga.

”Ja jag har nog min bild egentligen men sedan har jag nog accepterat att det kommer in nya 

saker. Det har jag lärt mig att äta det också”.

Bertil har en viss acceptans för nya rätter men verkar ändå ha en underliggande syn på vad 

som är husmanskost och basen för denna är som sagt kött och potatis. 

Göran tar upp att mycket mat idag är vackert upplagt men man blir inte mätt anser han. Något 

som är en generell utveckling för mat enligt Göran. Detta verkar han mycket kritisk till. Vad 

han kallar nya rätter som till exempel tzatziki, är en del av vad Göran tycks uppleva som ett 

ökat utbud, som han inte ger mycket för. Det som passar honom är mer vad han kallar 

husmanskost som pasta, köttbullar, raggmunk, falukorv och så vidare. Han är tveksam till 

rätter som pastasallad trotts att han sätter pasta i kategorin husmanskost. 

För Nils tycks svensk matkultur bestå av husmanskost. 

”Det är ju potatis och köttbullar, eeh, palt och sådan saker. Klassiska saker som knäckebröd 

och kaviar, pyttipannan och svensk husmanskost och sådär. Alltså traditionellt sådär”.

 Det är bland annat kött och potatis även hos Nils som tas upp som den nästan vördade maten. 

Tomas och Elsa tycks vara inne på samma spår. Husmanskost är typ potatis menar Tomas, 

Elsa flikar in att Lisa inte gillar pasta så mycket så att det är mer övervägande potatis hemma 

hos dem. Elsa menar att husmanskost är vad de äter ungefär köttbullar och potatis eller kött 

och potatis. Elsa gillar även fläskkött och är uppväxt på älgkött då hennes familj jagade då 

hon var liten. Köttet och potatisen tycks vara normen hos informanterna överlag trotts Tomas 

vegetariska mat.

Begreppet husmanskost verkar ses som något positivt bland informanterna. Det är något 

nostalgiskt över det när till exempel Bertil talar om sin barndom och att hans mor var bra på 
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att laga mat, givetvis husmanskost. Det är nästan något mytologiskt över husmanskost i stil 

med en fri tolkning av Strauss. Här är jag i alla fall beredd att se en idealiserad bild av svensk 

matkultur där husmanskost är något som omhuldas och nästan vördas av dem som föredrar 

sådan mat. 

Om vi använder Bourdieu så får vi fram att informanterna skulle kunna sorteras i olika 

grupper. Bertil och Göran skulle hamna i en konservativ grupp, Bertil anger kött allmänt som 

favoritmat. Göran gör det samma och lägger till köttfärs och fläskfilé som favoriter bland kött. 

Tomas och Elsa sätter jag i en mer förändringsvillig grupp. Nils skulle jag räkna in i samma 

grupp som Tomas och Elsa för hans lite okonventionella syn på mat. Jag tänker då på att han 

till exempel funderar på om han inte skulle smaka på råtta till exempel om det bjöds. Jag har 

svårt att se Bertil och Göran göra det samma. Det här är ju bara ett sätt att se och tolka 

informanterna angående kött och potatis som norm. En annan möjlig tolkning är att de alla har 

en ganska traditionell syn på mat där husmanskost begreppet och potatis och kött är en slags 

ideal att förhålla sig till. Även för Tomas som inte äter kött.

Inga av informanterna tycker sig äta mycket så kallad snabbmat. Istället är det något som de 

alla överlag ser ner på. Om det äts snabbmat så är det McDonald’s, pizza eller falafell hos 

Tomas och Elsa. Elsa menar att barn behöver äta kött för att de ska få i sig alla näringsämnen. 

Här ser i alla fall jag spår av en syn som Adams förmedlar (Adams: 1992, 267) men även 

synen som Sussman och Hart tar upp (Hart, Sussman: 2005, 201-202) där en mytologiserad 

syn på kött verkar finnas. I bakgrunden på en mer abstrakt nivå kan jag tänka mig att en 

vidare samhällsmyt om kött och hur bra det är som näring finns med i en nästan Straussisk 

stil. Lugnar jag mig lite i metaanalysen så kan jag i alla fall säga att en stark tro på kött som 

potent och näringsrik mat syns hos informanterna.  Elsa säger dock att barnen gillar 

vegetariskt som Qourn, en slags färs av svampsporer, och annan vegetarisk mat.

God mat

Kan det vara så att vi gått från att äta för att överleva? Till att äta för att njuta? Telfer har 

skrivit texten Food for thought och berör där i kapitel 2, mat och njutning. Det är intressant att 

fråga sig hur mycket är det njutning som styr vad vi äter idag? Att det finns en mer njutnings 

inriktad dimension av mat som tidigare nämnts är värt att notera. 
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Utöver njutningsdimensionen har Telfer en rad punkter (Telfer: URL 2, 37-39).  Enligt punkt 

åtta så kan en måltid ses som ett konstverk i sig menar Telfer, något som öppnar upp en syn 

på mat som något estetiskt och kombinerat med njutning så hamnar maten i ett nytt ljus.

Som jag tidigare nämnt talar Nils om vad som inte är mat och kommer då in på att det som 

inte är mat är det som inte är gott. Han menar att han inte har någon åsikt om vad som är mat 

men ändrar sig sedan lite och menar att glass, chips eller godis inte riktigt är mat. Han nämner 

chips till exempel som för honom tyck falla ur kategorin mat trotts att det är gjort av potatis 

och anledningen till detta menar han är samhällets syn på chips. Men vad är det då som gör att 

det som äts och är gott ändå inte är mat? Om jag förstår Nils rätt så är chips, glass och godis 

gott och en källa till njutning. Nils nämner också att han inte gärna skulle äta råtta på grund av 

att de lever i otrevliga miljöer. 

Här skulle en mer estetiks tolkning kunna vara på sin plats. Det jag menar är att det finns hos 

Nils en gräns för vad han äter via estetik eller kanske bristen på en positiv sådan. En syn där 

grupptillhörighet i ett habitus spelar en roll. Om vi ser det som att vi har den estetik som är 

kutym i gruppen så blir synen på maten präglad av detta. 

När Göran väljer bort mat så är det på grund av smak och inte några moraliska aspekter menar 

han. Göran poängterar att han inte gärna äter sådant som inte är gott. Så även för Göran tycks 

njutning av mat vara en primär faktor för valet av vad han äter och inte. Bertil och Göran är 

lika På så sätt att de har kött som favoritmat när jag frågar dem om detta. Även Bertil är inne 

på att det han äter är det som är gott. Visserligen har han som barn fått lära sig att man ska 

smaka på allt men när han själv får välja är det goda som får styra valet av mat. Det är till 

exempel inte hälsa eller ekonomi eller något annat som avgör vad han äter. 

Tomas menar att barn snöar in på viss mat i perioder men att Anton är nyfiken och smakar på 

allt. Elsa tror Lisa har lite mer trottsålder i sig och kan därför få för sig att det är till exempel 

korv som gäller i en längre period. Om det är godheten och njutningen som styr barns val vet 

jag inte men jag tillåter mig gissa att de väjer sådant som passar deras smaklökar. 
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Ett annat sätt att se vad som anses som god mat är att fråga om vad informanterna helst äter 

till fest. När jag frågar Nils om festmat så är det en köttbit och potatis som han föredrar. Han 

kan också tänka sig en köttgryta. När jag frågar om det är sådan mat som bjuds när han är 

bortbjuden så håller Nils med. Bertil tar upp hur fläskfilé är något festligt även om han som 

tidigare bonde inte tycker att det är så märkvärdigt, då han alltid haft en nära tillgång till 

mycket kött. 

Göran tar upp att när han går ut och äter en helg så är det inte pasta och köttfärssås han 

beställer även om han tycker att det är jättegott. Det blir snarare något helt kött som anses 

finare. Så här är det inte bara det som är gott som avgör valet av mat utan en social del och 

kanske även en mer estetisk syn. Han verkar anse mat som inte är så vanligt att äta som 

festmat är lika gott. Men omgivningen syn på vad som är fint eller kanske mer estetiskt 

godtagbart verkar få gå före ibland. 

Mat man ogillar

”Ja egentligen är det inte så mycket, det är väl de extrema grejerna som svartsoppa och 

paltbröd som man skulle totalvägra att äta. Annars så kan jag nog tänka mig att äta i all fall  

lite av maten”

Här visar Bertil sin syn på vad som är mat han inte gillar. Det är mat som passerat över 

gränsen för estetiskt tilltalande tror jag. Det är så jag tolkar Bertil att blodmaten är kanske lite 

för mycket för honom. 

Göran nämner fisk när jag tar upp mat som han ogillar. Den mat Göran inte gillar är sill och 

kokt fisk. Sillen berättar han att han inte gillar sen skoltiden då han tvingades äta sill mot sin 

vilja, det ledde till att han kräktes, och som han själv säger. ”det sitter i”. 

Tydligen så har minnet av sill hängt kvar hos Göran så att han väljer bort sill som mat. Men 

Göran äter fisk som lax och rödspätta bara man inte kokar den. Den typ av fisk tillagning han 

inte gillar är den han förknippar med storkök, som han beskriver som smaklös. 

Bertil verkar dela Görans lite skeptiska syn på fisk. Han talar om att han äter fisk men att det 

inte är någon favorit. Han berättar att han hade en skräckupplevelse av att äta kokt torsk och 
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det var så intetsägande så det blev aldrig någon favorit. Men numera så äter han lax till 

exempel säger han och tycker till och med att det är lite gott. Sin lite negativa syn på fisk till 

trots så åts det fisk en gång i veckan hemma hos Bertil när han var barn. Det ansågs nyttigt av 

hans föräldrar så Bertil talar om att det var mer eller mindre tvång att äta det som serverades.

Bertil tar upp gröt som ännu ett exempel på mat som han ogillar. Han säger att det ansågs 

nyttigt av hans föräldrar så det fick han äta även att han inte gillade det.  Bertil berättar hur 

han bestämde sig som barn att aldrig äta gröt när han blev gammal nog att bestämma själv. 

Och det håller i sig när jag frågar med undantag för risgrynsgröt som han äter.

Här ser vi exempel på hur Informanter väljer bort mat och säger något via det valet som 

Telfers punkt tre visar (Telfer: URL 2, 37). Det är kanske på ett högst personligt plan eller 

inom familjen för Bertil men valet är möjligt att se i ljuset av Goffman lite allmänt. Jag tänker 

då att på den lilla scen som familjen utgör så är handlingen att välja bort mat som anses bra i 

familjen något betydelsefullt. Vad vi äter eller inte äter och vilka regler som omgärdar vad vi 

äter tycks ha en betydelse som jag tolkar informanterna. Om vi tänker oss att Bertil skulle ha 

vägrat äta fisk eller gröt så hade han antar jag brutit mot de interna regler som finns i ett 

habitus och eventuellt också förlorat i symboliskt kapital.
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Socialt runt mat

Den femte punkten som Telfer tar upp rör bland annat hur de som äter ihop också får band till 

varandra och ätandet och lagandet av mat ihop har betydelse (Telfer: URL 2, 38). Det kan vi 

se när vi tittar på Nils. Han tar upp att det har varit en praktikant på hans arbetsplats under en 

tid. Det ledde enligt Nils till att han åt bättre och det var roligare att laga mat och äta den 

menar han, annars skulle han ha ätit ensam. Bertil tar också upp hur det sociala runt måltider 

var viktigt. Han tar upp tiden som lantbrukare och säger att det var en tid att samlas och att det 

för honom var rätt viktigt. När han hade barn i skolålder hemma så var det ett sätt att träffas 

och vara social med familjen.

Göran som lever ensam tar upp målet mitt på dagen som tycks vara en viktig händelse. Göran 

menar att det finns en social bit runt ätandet. På arbetet till exempel pratar man mycket om 

jobb men även annat. Arbetar Göran äter han de flesta måltider med andra men är det utanför 

jobbet blir det ofta att han äter själv. Så att göra något mer än att äta vid måltiderna verkar 

vara viktigt för informanterna.

Tomas och Elsa ser det som att man får bättre rutiner när man har barn. De försöker att äta 

tillsammans med hela familjen men det kan bli svårt med två små barn menar de. Lunch och 

middag försöker de dock att äta tillsammans sittande till bords. 

Informanterna har sina habitussfärer eller mer eller mindre slutna världar som producerar sina 

egna mönster som gäller vid måltider. Dessa mönster eller strukturer som Bourdieu nog skulle 

kalla dem återreproduceras i och med att informanterna äter i grupper när tillfälle ges 

(Bourdieu: 1990, 53).  Det är som jag tolkar informanterna önskvärt att kunna äta i grupp och 

att kunna göra något utöver att äta. Göran exemplifierar detta bra med sitt uttalande om att de 

brukar tala om arbetet och privata saker på middagsrasten på hans arbete.

Idealbild

När Göran ska definiera fin mat så är han tyst länge men säger sedan att det beror nog mycket 

på vad andra säger. Som exempel ger han att när han går ut och äter en helg så är det inte 

pasta och köttfärssås han beställer även om han tycker att det är jättegott. Det blir snarare 
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något helt kött som anses finare. Detta trotts att han själv tycker att köttfärssås kan vara minst 

lika gott som oxfilé. Ofta verkar det enligt Göran som att det som är dyrt är lika med fin mat, 

något som inte stämmer riktigt med den syn han själv förmedlar. Det verkar som Göran gärna 

äter även sådant som inte anses dyrt eller fint av omgivningen. Göran tar upp att om han 

skulle bjuda på mat så är det inte köttbullar och potatis eller korv, utan det är en hel köttbit 

eller en gryta som är det rätt att bjuda på. Korv och köttbullar är inte fint att bjuda på, men 

undantag ges för måltiden mitt på dagen, lunch eller middag, som inte tycks vara lika starkt 

laddad ur social synpunkt när man ser till vad som bjuds. Göran sammanfattar själv att det är 

nog en social sak om vad som är fint eller rätt att bjuda på och när. 

Telfers andra punkt om att måltiden kan vara ett statement eller en hyllning till en tillhörighet 

som jag nämnt i bakgrund/kontext verkar pass bra här. Det skull inte vara rätt i det habitus 

som Göran rör sig i att bjuda på korv med mos till exempel när man har vänner på besök en 

lördag kväll. Om man mot förmodan bjöd på detta kanske man skulle förlora i symboliskt 

kapital och rentav tvingas in en roll som stigmatiserad som Goffman tar upp (Goffman: 1972, 

11).

Göran fortsätter diskussionen om vad som är fint eller inte med att ta upp synen på vin och öl. 

Han menar att öl inte anses lika fint som vin. Göran beskriver hur det kan hittas vintips lätt 

överallt men vill han ha öltipps eller höra en recension om ett gott öl är det svårare menar han. 

Så Göran beskriver hur öl inte anses så fint och inte har samma sociala status som vinet, något 

han tycker är lite märkligt. Här kan man åter igen se att Goffmans syn, som jag nämnde under 

rubriken bakgrund/kontext, med stigma för den som inte passar in eller sticker ut på fel sätt 

kan appliceras. Göran tycks uppleva en norm att vindrickande är mer acceptabelt i vissa 

kretsar och laddat med mer positivt symboliskt kapital än öldrickande. 

Ett sätt att jobba runt problem med risken för stigma har Göran då han berättar att han varit på 

ölprovning och provat många olika öl. Sedan tar han upp om man vill ha ett gott öl ska man 

beställa flaska på krogen, både kolsyran och smaken ska vara bättre då menar han. Han säger 

att han inte gärna köper öl på fat när han är ute. Vidare så tar Göran upp hur ölsortimentet har 

ökat från hur det var förr. Detta tycks vara något han uppskattar.
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Här ser jag en tendens till att försöka göra ölet till något med samma status som vin. Det görs 

via ölprovning som liknar vinprovning. Vinprovning är något som jag och Göran tycks dela 

uppfattning om som något med en hög social status. Han pratar även om öl som en dryck med 

olika smaker och för och nackdelar beroende på hur det serveras. Telfers statement där vad vi 

äter eller dricker har en betydelse blir här tydligt exemplifierat (Telfer: URL 2, 39). 
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Avslutning
Här tänker jag först sammanfatta lite kort några huvuddrag i uppsatsen och sedan diskutera 

lite egna tankar. 

Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag kommit fram till att, informanterna definierar vad som är mat i 

hög grad via vad de anser som inte mat. Det tycks också vara så att sådant man äter som är 

källa till njutning som kakor, godis och glass inte är mat för informanterna. 

När man äter och vad måltiden kallas är viktigt för somliga informanter och en liten skillnad i 

generationer tycks framträda här. Även vad man äter och när mär är något som har betydelse. 

Jag tänker då till exempel på Bertil som inte tyckte att man kunde äta gröt till middag (mitt på 

dagen). En viss brist och en minskning av tiden som läggs ner på mat fanns hos två av 

informanterna, dels på grund av arbete som tog tid och dels av förändrade 

familjeförhållanden. Hos barnfamiljen så lades det ner mycket tid på mat istället. 

Den mat som har ett starkt normerande värde för informanterna är kött och potatis och 

begreppet husmanskost i dess lite olika tolkningar. Den ideala maten beskrivs överlag som 

kött och potatis och den ogillade maten tycks vara fisk och blodmat. Informanterna var 

överens om att ätandet av mat ihop, hade en betydelse. Det innebar mer än att man åt ihop när 

man samlades till en måltid, tycks för mig och informanterna tydligt. 

Moral finns med mer eller mindre uttalat när informanterna tänker om mat. Göran antyder till 

exempel att moral inte har att göra med definitionen av vad som är mat att göra . Trots detta 

nämner han just moral som något som avgör vad som är mat eller inte. Sedan avhandlas 

huruvida det är rätt att äta hund, ko eller råtta. Slutsatsen tycks vara att ko är ok att äta men 

hund är det inte då det är ett sällskapsdjur i den här kontexten. Råtta kan jag tänka mig att 

ingen vill äta, med undantag för Nils då som tog upp exemplet som hävdar att han skulle 

kunna smaka om det serverades. Så det finns en rad tabun som rör kött i dagens samhälle. 
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Uppsatsens behållning för mig sammanfattad i en mening blir. Kött och potatis är den vördade 

och normativt rätta maten att äta i informanternas habitus. 
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Diskussion

Jag har ofta ställt mig frågan som Sussman och hart tycks ställa. Hur ser vi på oss själva och 

vad är mat? Sociobiologin har länge gett svaret med en bild av människan som en varelse 

utvecklad genom jakten, där språk och kommunikation formats av jakt, vi anses inom 

sociobiologin ofta vara jägare och via detta köttätare som utvecklat vår hjärnkapacitet genom 

extra protein intag. Denna syn tycks prägla hur informanterna ser på mat idag. Det är en 

mytologi runt kött och husmanskost som återupprepas och reproduceras i samhället. Detta gör 

som jag ser det att vi lever i en värld styrd och präglad av mytologi på samhällsnivå och ner 

till individen. Synen är dock ifrågasatt inte bara av idealister som jag själv utan även av 

vetenskapen.

Det finns dock sådana som Tomas som inte verkar köpa hela mytologin utan tar en alternativ 

berättelse som rättesnöre. Men överlag så har informanterna inkorporerat samhälliga normer 

om hur man äter och vad man äter ganska okritiskt anser jag. Det tycks finnas en grundmurad 

skepsis mot nya företeelser inom mat hos en del av informanterna. Andra är mer öppna. 

En intressant diskussion om vad måltider heter vad man äter till dem och när måltiderna äts 

har synts. Jag är lite förvånad att så stor vikt läggs där men gissar att det är gamla värderingar 

som står i strid med nya influenser. Då kan arenan för dessa strider hamna lite var som helst 

misstänker jag. Till exempel kan det röra måltider. 

Om jag själv ska tycka till lite mer så finner jag det fascinerande att en för mig så ensidig syn 

på vad som är bra mat framträder. Om jag tolkar informanterna lite alla över en kam så skulle 

jag kunna säga att det är kött och potatis som vördas som nästan något rituellt heligt. 

Jag tror man skulle kunna skriva en uppsats som denna med ett minimum av teorier. Men de 

jag använt tillför ett mer kritiskt filter som jag ser det. Det blir lättare att se det lite exotiska i 

hur starkt informanter håller på vissa saker som kött och potatis eller måltiders namn. De 

olika tabun som rör kött är för mig väldigt märkliga. De varierar från att vi inte ska äta 
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sällskapsdjur. Till att människa kanske kan ätas om nöden kräver det. Till att det nästan verkar 

som om det är estetik som avgör ett tabu. Eller som det föreslås att allt som lever kan ätas. 

Om det nu är så att nöden eller kontexten avgör om kött av något slag anses rätt att äta öppnar 

ju det upp för lite intressanta konsekvenser. Är det då rätt att äta människa om kulturen 

påbjuder detta? Det är i alla fall för mig en konsekvens av den syn jag hittar bland 

informanterna. Jag tänker då främst på synen att allt levande kan eller bör ätas.

Jag som är kritisk till den härskande synen med kött och potatis som norm blir nästan 

förundrad av hur gammaldags synen på mat är för mig. Det kan vara ett fenomen med mina 

informanter som kanske råkar ha en syn som inte är representativ för andra svenskar. Men jag 

tror att vördandet av det traditionella i maten är en diskurs eller strömning som inte bör 

ignoreras och marginaliseras. Jag ser hellre att man undersöker vidare vad som är orsaken till 

detta.
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