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Förord 

En måltid kan på en och samma gång vara en högst individuell företeelse 
och en gemensam händelse. Så säger Georg Simmel i "Soziologie der 
Mahlzeit".1 Det en människa ätit upp kan hon inte dela med någon annan. 
Måltidssituationen är däremot något som kan delas av flera. En måltid är 
en gemensam handling, en samling runt matbordet. Simmel avsåg den 
färdiga måltiden och reflekterade kanske inte på tillagningen av maten. Jag 
vill likna arbetet med min avhandling vid att ställa till ett gästabud2 - ett 
kollektivt projekt. Min avhandling behandlar kosthållet i barnfamiljer, i 
vardagen och privat. Arbetet med avhandlingen vill jag likna vid en 
offentlig måltid och den produktionsprocess som ligger bakom en sådan. 
Jag vill på det här sättet tacka alla medverkande som på olika sätt varit 
inblandade. 

För att ställa till ett gästabud behövs pengar och en inbjudan. Det bör
jade med en Invitation till sociologi.3 Margareta Gisselberg, då själv dok
torand vid sociologiska institutionen i Umeå, lockade med en inbjudan till 
ett projekt om "Mat som social faktor", finansierat av Forskningsråds
nämnden. Det blev senare finansierat av Delegationen för social forskning 
under projektnamnet "Kostval och matberedning". FRN och DSF gjorde 
det möjligt för mig att ordna med arbetsplats, redskap, ingredienser och 
medarbetare. Ett tack till finansiärerna. Hit räknar jag också Susanne Hall
grens stiftelse, Hushållslärarnas riksförening, som vid två tillfällen gett mig 
stipendium. Och framför allt ett stort tack till sociologiska institutionen vid 
Umeå universtitet och dess två chefer, Georg Karlsson, numera professor 
emeritus, som hälsade mig välkommen och Rune Åberg, institutionens nu
varande professor, som granskat mina alster och stöttat mig i mitt arbete. 
Ett tack till dem och till sociologiska institutionen, som bestått med ar
betsplats, redskap och fantastiska medhjälpare. 

1 Georg Simmel: "Soziologie der Mahlzeit", Brücke und Tür, Essays des Philosophen 
zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Stuttgart, Koehler Verlag, 1957. 

2 Karen Blixen: "Babettes gästabud", Ödets lekar, Bonniers förlag, Stockholm 1958. 
Novellen har senare gjorts till film i Danmark av Just Betzer och Gabriel Axel, Ba
bettes gästabud, 1987. Novellen och i än högre grad filmen skildrar en utsökt måltid, 
en gåva av parisiskan Babette till människorna i den lilla byn, ett gästabud som förenar 
sinsemellan mycket olika människor i gemenskap och endräkt. 

3 Peter Berger: Invitation till sociologi. Ett humanistiskt perspektiv, Rabén & Sjögren, 
Stockholm 1987. 
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Mitt gästabud består av en aptitretare i form av en spännande och inten
siv entrérätt, en suverän huvudrätt med fler och fler intressanta smaksensa
tioner allt eftersom måltiden framskrider, en pärlande champagne som i ett 
ögonblick lyfter tillställningen till ett euforiskt tillstånd, därefter en friskt 
svalkande och lugnande sorbet och slutligen en "Grand Dessert". 

Min handledare i initialskedet, Lars-Erik Wolvén från högskolan i 
Östersund symboliseras av entrérätten. Din medverkan var inspirerande 
och aptitretande. Bengt Furåker, som därefter varit min handledare, är hu
vudrätt i måltiden. Det centrala, det som i forskning om vardagsmat kallas 
"kött, potatis och två grönsaker"4 och som symboliserar en riktig husmor, 
det är i gästabudet en vällagad och smakrik anrättning, tecknet på en riktig 
handledare. Men inte nog med att du är huvudrätt Bengt, du har också stått 
för bortstädning och efterarbete och outtröttligt hjälpt till med att rensa, 
tvätta, stryka och mangla. Du har också bidragit till att stuva om en och 
annan mindre lyckad komposition. 

Gerd Lindgren, du är det pärlande vinet, serverat i exakt rätt ögonblick. 
Det finns stunder som jag aldrig glömmer, när du ingjutit mod och själv
förtroende hos mig och hjälpt mig att gå ett steg vidare. 

Den friska, svala sorbeten, det är mina nordiska forskarkolleger Lotte 
Holm från Köpenhamn, Ritva Prättälä från Helsingfors, Unni Kjaernes och 
Elisabeth Fürst från Oslo; en arbetsgrupp om "Förändring av kostvanor" 
som jag fått förmånen att vara med i. Svalka och lugn har ni gett ty ni job
bar inom samma forskningsområde och vet vad det vill säga att forska om 
mat ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Dessutom har ni stått för en 
hälsosam och nyttig kritik. 

"Le Grand Dessert" till sist står Likki Paajanen och Kerstin Hägg för. 
Likki har med sin Macintosh gjort mina kladdiga tabeller till en "Crème 
Caramel" och Kerstin serverar en crispig "English summary" och kritisk 
läsning. Dukningen, de brutna servetterna och blomsterdekorationerna bju
der institutionens sekreterare Inger Bomgren på genom att redigera mitt 
manus och ge det dess slutliga finish. Vissa anrättningar har krävt mer 
avancerade recept, MC A-analysen till exempel. Den receptsamlingen har 
Kjell-Göran Holmberg stått för. 

4 Anne Murcott: "'It's a pleasure to cook for him': Food, Mealtimes and Gender in 
some South Wales Households," The Public and the Privale, Gamarnicow m fl (eds), 
Heineman, London 1983, s 80. Nickie Charles & Marion Xerr: Women, food and fa
milies, Manchester University Press, Manchester 1988, s IS ff. 
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Ett alldeles särskilt stort tack vill jag framföra till alla dem som står för 
basingredienserna i måltiden, till alla dem, som besvarat enkäten, fyllt i 
matdagboken och ställt upp på mina intervjuer. Tack också till dem som 
hjälpte till att samla in data, besökte hushållen och övertalade familjerna att 
medverka. Utan er hade det inte blivit någonting alls. 

Under arbetets gång har ett provkök med en smakpanel varit i verksam
het. Mer eller mindre lyckade anrättningar har vid seminarier avsmakats 
och bedömts av mina kolleger vid sociologiska institutionen. Somligt har, 
likt ömtåliga suffléer, sjunkit ihop nära nog innan det lämnat kopieringsap
paraten, vilket inte hindrat oppositionsgrupperna att med friskt mod ta sig 
verket an och grabbarna i vaktmästeriet att ta nästa manus till kopiering. 

Min egen insats har varit att bidra med energi; kraft att ta emot hjälp 
och råd. Tillsammans med min simmarkompis och tillika sekreterare på in
stitutionen, Else-Marie Jarl, har jag laddat upp i tidiga morgnar i Umeå och 
Holmsunds simhallar. Mil efter mil har vi sporrat varandra. Tack för ovär
derligt sällskap i bassängen. 

Det finns många fler att tacka, många som på olika sätt bidragit. Gästa
budet var ett kollektivt projekt. Ett stort tack till er alla. Vad jag sedan 
förmådde åstadkomma, dvs själva avhandlingen, ligger nu likt resterna 
och minnet efter festen för läsaren att ta del av. 

Umeå i augusti 1990 
Marianne Ekström 
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1. Mat som social faktor - en studie 
av kosthållet i barnfamiljer 

Bakgrund 

I slutet av 1970-talet gjordes på Forskningsrådsnämndens initiativ en in
ventering och kartläggning av forskning runt livsmedelsområdet. Denna 
kartläggning resulterade i en rapport kallad Maten, makten och männi
skan.1 I rapporten, som är daterad april 1980, redovisas i katalogform den 
forskning som då pågick, men man diskuterar även vilken forskning som i 
framtiden bör göras. Inventeringarna visade att det inte fanns någon rimlig 
relation i omfattning mellan å ena sidan biologisk och å andra sidan be-
teende- och samhällsvetenskaplig forskning på livsmedelsområdet. Detta 
sågs som en allvarlig brist.2 De områden som då föreslogs bli föremål för 
utökade forskningsinsatser var så vitt skilda som historiska tillbakablickar 
och framtidsvisioner, metodik vid kostundersökningar, samband mellan 
kost och hälsa, samhällspolitiska aspekter på livsmedelskonsumtionen och 
sist, men icke minst ett område som kallades "Mat som social faktor". Det 
sistnämnda, som innefattar frågor om inlärning och överföring av kostva
nor, matkultur, matens sociala miljö och samband mellan mat och livskva
litet, visade sig vara ett relativt outforskat område, ett vitt fält på forsk
ningskartan. En lång rad discipliner, såsom ekonomisk historia, etnologi, 
kulturgeografi, pedagogik, psykologi och sociologi angavs som lämpliga 
att hantera forskningsfältet. 

I ett inledningsskede skisserades en rad övergripande forsknings
program runt temat "Mat som social faktor", som planerades som en brett 
upplagd undersökning av kost och kostvanor i det moderna svenska 
samhället. Så småningom utkristalliserades ett ämnesområde runt mat och 
mathållning. Inom detta område, som rör val av mat och matlagning i hem
hushållningen, beviljades anslag till en förundersökning.3 Därefter om

1 Maten, makten och människan. Rapport från FRNs arbetsgrupp för Livs
medelsproduktion, konsumtion och kostvanor, 1980. 

2 A a, s 61. 

3 Marianne Ekström & Margareta Gisselberg: Kostval och matberedning. Rapport från 
förundersökningen i projektet "Kostval och matberedning" inom forskningsprogram-
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strukturerades hela forskningsprogrammet. Forskningsrådsnämnden (FRN) 
och Delegationen för Social Forskning (DSF) beviljade anslag till ett forsk
ningsprojekt kallat "Kostval och matberedning". Det som utmärkte projek
tet var att det, till skillnad från mycken annan kostforskning, skulle be
handla val av mat och framställning av mat i hemmen, det vill säga matlag
ning på hushållsnivå. I forskning om kostvanor är det mer vanligt att utgå 
från "maten på tallriken", den redan färdiga produkten och granska indi
viders matkonsumtion snarare än deras matproduktion. 

Avhandlingens syfte 

Kost, eller med ett vardagligare ord mat, kan kopplas ihop med hälsa. Mat 
är näring. Studiet av mat är studiet av nutrition. Men mat kan också kop
plas samman med frågor om kultur och då kultur i en mycket vid bemär
kelse, kultur som vårt samhälleliga vara snarare än blott "finkultur". Ma
tens plats och roll i analyserna skiftar om man anlägger en nutritionsaspekt 
eller en kulturell aspekt på densamma. Valet av mat, sett ur nutritionssyn-
punkt, blir en fråga om att göra näringsmäss igt kloka överväganden. Ma
tens värde ligger i dess näringsinnehåll. Detta är ett något tillspetsat be
traktelsesätt. Kostupplysare och nutritionsforskare kan, och det med rätta, 
hävda att kostens kulturella aspekter beaktas både vid rådgivning och forsk
ning. Men till syvende och sist är utgångspunkten och målet för 
näringsupplysning och näringsforskning att ett förnuftigt val av näringsäm
nen till en god kost är bra för hälsan. 

Valet av mat sker inte i e tt socialt vakuum. Alla är vi i o lika avseenden 
delar i ett samhälle. Sociala faktorer som klass, kön, ålder, inkomst, ut
bildning och etnisk identitet inverkar på valet. 

Det var där jag startade. Mat är näring. Det behöver alla, i varierande 
grad beroende på en rad faktorer. Alla, stor eller liten, gammal eller ung, 
fattig eller rik, alla måste äta. Såväl biologiskt som socialt och ekonomiskt 
skiljer vi oss åt, och det kan på olika sätt inverka på valet av mat. Men mat 
serveras inte i form av näringsämnen, mat serveras i form av maträtter av 
varierande slag. Maträtterna i sin tur serveras i form av måltider och målti
dernas mönster varierar. Maten kommer inte som genom ett trolleri fram 

met "Mat som social faktor". Arbetsrapport, Sociologiska institutionen, Umeå Univer
sitet, 1983. 
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på bordet. Det ligger åtskilligt arbete bakom en färdig måltid. Mat är nä
ring, men för att livsmedel skall kunna serveras som mat krävs en ar
betsinsats. Mat innebär arbete. 

Det krävs enligt min mening ett samlat grepp på hela processen och jag 
inleder med några ord om "den beroende variabeln", maten på bordet och 
hur den kommit dit. 

Att laga mat är inte bara att stå vid spisen och röra i grytorna. Att laga 
mat är en hel serie av beslut och handlingar, som tillsammans ger ett re
sultat i form av maträtter på bordet, ett näringsinnehåll, en struktur i sam
varon mellan de människor som äter maten tillsammans, en arbetsfördel
ning eller arbetsdelning mellan dem som har ett gemensamt hushåll. Att 
laga mat är dessutom en gärning med ekonomiska konsekvenser. 

Som ett sammanfattande namn på allt som har med matens hempro
duktion att göra använder jag mig av begreppet kosthåll. Andra mer 
otympliga begrepp som jag prövat men förkastat är matproduktions
processen eller matproduktionsapparaten. Kosthåll är mer än kostvanor. 
Kostvanor står för näringsintag och mål-tidsmönster, dvs vad man äter, 
när man äter, eventuellt också med vem man äter, men utesluter arbetsdel
ning och arbetsinsats. En synonym till kostvanor är matvanor. För mig in
nebär ordet kostvanor mer av näringsanalys och ordet matvanor är mer en 
fokusering på maträtter och måltidskomposition. Inte heller begreppet mat
vanor säger något om arbetsinsatsen. 

Det finns egentligen inte någon riktig ordning på detta och begreppen 
används i litteraturen rätt otta om vartannat och odefinierat. En grupp fors
kare vid institutionen för näringslära i Uppsala har försökt att rensa i be
greppen.4 Man gör en indelning av kosthållet i måltids- och menymönster, 
måltidsrytm och traditionsmönster. Kvalitetsaspekter och beredningsgrad 
anges och slutligen granskas den sociala måltidsmiljön, som innefattar var 
och tillsammans med vem måltiderna konsumeras. Det är ett lovvärt försök 
till indelning, men perspektivet är den sociala måltidsmiljön till trots helt 
näringsinriktat. Mat är näringsmedel. Inte heller finns någonting om arbets
insats eller arbetsdelning med. Arbetaren och arbetet är osynliggjorda. Ma
ten bara finns där - som genom ett trolleri. 

Jag vill utöka analysen av matproduktionsprocessen till att utöver målti
der och mat även innefatta beslutsnivå och arbetsinsatser. I mitt utvidgade 

4 Karin Blom m fl: "Analysmodell som hjälpmedel vid bearbetning av kostdata", Vår 
Föda, 39, suppl 1, 1987, s 65-74. 
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kosthållsbegrepp lägger jag in dimensionerna arbete och arbetsdelning samt 
hushållning med resurser. Kosthållet omfattar då enligt min definition föl
jande delar: 

1. Arbetsdelning 
2. Arbetsinsats 
3. Hushållning med resurser 
4. Måltidsmönster 
5. Matlagningsmetoder 
6. Maträtter. 

Ï början av arbetet med projektet var tyngdpunkten lagd på studiet av 
maten. Maten betraktas som ett speciellt mål för hushållens aktivitet. Valet 
av mat ses som en beslutsprocess som innefattar en rad handlingar i ett so
cialt sammanhang. Maten är också målet i betydelsen forskningsobjektet. 
Syftet som det formulerades i i nledningsskedet var att kartlägga hushållens 
måltider och måltidsmönster, att studera hushållens val av mat och matlag
ningsmetoder och hur dessa organiseras och beskrivs samt att undersöka 
betydelsen av sociala faktorer och sociala relationers inverkan på kosthål
let. 

Det första delsyftet, "att kartlägga måltider och måltidsmönster", var ett 
försök att komma åt och studera variationer i den dagliga kosten: variatio
ner mellan olika grupper av hushåll men också variationer inom hushållet, 
till exempel mellan helg och vardag och i måltidsmönster under dagen. 

Andra attsatsen, "att studera hushållens val av mat", hur maten tillagas, 
vem som gör vad, och hur arbetet organiseras, syftade till att lyfta fram 
själva matlagningsarbetet till granskning. 

Tanken med det tredje syftet var att undersöka vilka faktorer som mest 
kunde tänkas påverka valet av mat, tillagningen, organiseringen etc. Var 
finns de starka krafterna? 

I det ursprungliga syftet var avsikten att undersöka människors mat
vanor men knappast att försöka spegla samhället i hur människor or
ganiserar sina kosthåll. 

Så småningom under arbetet med projektet skedde en svängning. Från 
att ha sett på maten blott och bart som ett objekt, något som är föremål för 
en handling, så började jag nu studera hushållens val av mat ur en helt an
nan aspekt. Det val av mat som redovisas i dagböcker och intervjuer (mitt 
empiriska material) berättar i sin tur något om väljaren och det är denna in
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formation jag vill försöka komma åt. Valet av mat är inte längre bara slut
stationen i en lång beslutsprocess. Det val som personen/personerna slutli
gen gör återberättar i sin tur något om väljaren och också om vilka ramar 
som finns för detta val. 

Syftet blir alltså att dessutom försöka tolka olika sätt att beskriva och 
organisera kosthållet. 

Med en marxistisk term kan man säga att det är hushållens produk
tionssätt jag vill studera. Däri är inbegripet produktionsmedel i form av 
tillgång till verktyg, maskiner och råvaror. Hit hör begreppet produktiv-
krafter, som närmast rör den kapacitet eller förmåga som hushållet har att 
utnyttja teknik, arbetsorganisation och kunskaper. I produktionssättet inbe
grips även begreppet produktionsförhållanden, vilket avser de sociala rela
tionerna i produktionen, relationer mellan grupper och individer i produk
tionsprocessen i köket.5 

Metoder att samla och bearbeta information 

I det här avsnittet skall jag redovisa vilka metoder som kan användas och 
vilka metoder jag använt för att samla in och bearbeta det empiriska mate
rial som avhandlingen baserar sig på. Jag kommer också att nämna något 
om hur mina frågeställningar växte fram och förändrades under arbetets 
gång. Inledningsvis presenteras något om olika metoder att mäta matvanor. 

Hur mäter man matvanor? 

Forskning om kost och näring har förekommit i Sverige alltsedan 1880-ta-
let. Internationellt sett kan man tala om kostundersökningar sedan mitten av 
1800-talet. De svenska undersökningarna från 1880-talet var vad man i 
moderna termer kallar för vägd registrering av några få personers (medici
nare och arbetare) kostintag under en period om en till två veckor.6 Efter 
denna blygsamma start gjordes endast några få undersökningar fram till 

5 För definitioner av de marxistiska begreppen, se t ex Bengt Furåker: Stat och offentlig 
sektor, Rabén & Sjögren, Stockholm 1987, s 27 ff. 

6 Wulf Becker: Svensk kost, en sammanställning, Kostsektionen Statens Livs
medelsverk, Uppsala 1981. Wulf Becker: Svensk kost, 2. uppl., Kostsektionen Statens 
Livsmedelsverk, Uppsala 1982. Här finns en sammanställning över svenska kostun
dersökningar. 

17 



1920-talet. Under 1930-talet blev intresset för befolkningens hälsotillstånd 
stort. Då genomfördes den stora "Norrlandsundersökningen", en brett 
upplagd epidemiologisk undersökning av hälsotillstånd, matvanor, 
bostadsförhållanden m m hos befolkningen i Västerbottens och till en del 
även i Norrbottens län.7 Men det var inte förrän i slutet av 1950-talet som 
man kan notera en markant ökning av antalet kostvaneundersökningar. Då 
var det företrädesvis den typ av undersökningar som numera kallas "24 
hours recall", där intervjupersonerna får återge eller beskriva vad de ätit 
under de senaste 24 timmarna.8 

Främsta orsaken till att kost- och kostvaneundersökningar kommer till 
stånd är medicinsk. Inom sjuk- och hälsovården och inom ämnet nutrition 
vill man utröna om det finns samband mellan kostintag och hälsotillstånd. 
Det primära syftet men också det största problemet med kostundersök
ningar är att ta reda på vad människorna äter, varken mer eller mindre. Det 
kan synas trivialt att säga detta, men vare sig man använder retrospektiva 
metoder (i efterhand får uppgifter om vad som konsumerats) eller prospek-
tiva (antecknar medan man äter) så är det problematiskt att få veta san
ningen. För de retrospektiva metoderna är problemet att få med allt i re
gistreringen. Det är lätt att glömma bort eller förtränga en del. Den som 
försöker registrera konsumtionen medan den pågår förändrar ofta medvetet 
eller omedvetet sitt matintag. Därför är det svårt att få exakta uppgifter om 
människors verkliga näringsintag, och många försök görs att värdera olika 
metoders tillförlitlighet.9 

7 En socialhygienisk undersökning i Västerbottens och NOÌ bottens län, 1929 - 1931, 
Kuîigl Medicinalstyrelsen, Lund 1934. Vanligen kallad ' 0;n stora Norrlandsunder-
söklingen". Omkring 17000 personer läkarundersöktes, därav ca 2000 barn. Det var 
en ?pidemiologisk undersökning, som omfattade stora delar av befolkningen, dess 
hai-( tillstånd, tandhälsa, bostadsstandard, personliga hyssen, spädbarnsvård, arbets
delning mellan kvinnor och män, kostvanor, snus- tobak- a k ohol- och kaffekonsum
tion. Vanligt förekommande var dålig tandhälsa, anemi, magkatarr. Befolkningens 
kostvanor indelades i tre olika typer: S-kost, skogsarbetarkost med fläsk som huvud
ingrediens; L-kost, lantbruksbefolkningens kost, som bestr d av mjölk-mjölmat, bröd, 
smör potatis och sill. B-kost, biandkost karaktäriserades se n "så dan kost som serveras 
på hushållsskolor etc, den nuvarande husmanskosten" (del 1, s 14). 

8 Becker, a a. Se även PNUN-rapport 1986:1, "Valg av metode ved kostholdsunder-
s^kelser". 

9 För en diskussion om olika mätmetoders tillförlitlighet, se "Standardisering av 24-
timmarsintervju", Vår Föda suppl 4, 1986 och "Standardisering och validering av 
kostundersökningsmetodik", Vår Föda suppl 1, 1987. Se även "Kostholds-
unders^kelser. Hvorfor og hvoran?", PNUN-rapport 1987:2. 
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Uppgifter om livsmedelskonsumtion och kostvanor föreligger på olika 
nivåer och kan hämtas från skilda källor. I stort sett kan man tala om tre 
nivåer. Nivå ett anger hur stor mängd livsmedel som finns tillgänglig för 
konsumtion inom landet. Nivå två redovisar det som hushållen köper och 
den tredje nivån redovisar vad som äts upp. Uppgifter till nivå ett hämtas 
från framför allt jordbruksstatistik men även från statistik om export, im
port och produktion inom livsmedelsindustri. Inköp till hushållen finns vad 
gäller Sverige redovisade i Statistiska centralbyråns hushållsbudgetunder-
sökningar.10 Konsumentverket har under en rad år publicerat en rapport, 
kallad Konsumtion i förändring,u en sammanställning av data om den pri
vata konsumtionen i landet. Man kan här följa förändringar i konsumtionen 
år för år, konsumtion i be tydelsen gjorda inköp. En viss skattning av svinn 
görs, men vad som verkligen blir uppätet framgår inte. Den verkliga kon
sumtionen av livsmedel, det som äts upp, redovisas i kost- och kostvaneun
dersökningar av olika slag.12 

Kravet att exakt få reda på vad och hur mycket mat en individ konsume
rar hänger samman med den biologiska och nutritionsinriktade forsk
ningens målsättning att söka samband mellan kostintag och hälsotillstånd. 
Inom samhällsvetenskaplig forskning om matvanor står andra frågor och 
därmed också andra forskningsmetoder på dagordningen. Inom antropologi 
och etnologi och med dem besläktade discipliner är mat och matvanor 
exempel på kulturyttringar. Mat är "ett förhållandevis lättolkat uttrycksme
del för den kulturella identiteten".13 I sökandet efter komplexa kulturella 
sammanhang via mat och matvanor kan forskaren gå tillväga på varierande 
vis, alltifrån att en längre tid leva med i vardagen till att studera matsedlar, 
matordningar, nedtecknade bordsseder, festritualer etc. 

10 Statistiska meddelanden , P 1971:9: Hushàllsbudgetundersökningen 1969. Statistiska 
meddelanden 1980, 1981 och 1982: Hushållsbudgetundersökningen 1979, del 1, 2 och 
3. 

11 Konsumentverket, Allmänna byrån 1983:6-06, 1986/87:3: Konsumtion iförändring -
en sammanställning. 

12 För en översikt av svenska kostundersökningar och kostvaneundersökningar, se 
Becker, a a. 

13 Anders Salomonsson: Makten över maten. Ett utkast till etnologisk forskningsöversikt. 
Lund 1989, s 1. 
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Enligt Ritva Prättälä14 går det att identifiera två forskningsinriktningar 
där samhällsvetenskap och nutrition förenas, den ena är "the sociology or 
anthropology of food" det vill säga sociologi eller antropologi (och etno
logi) som intresserar sig för mat som forskningsobjekt. Den andra inrikt
ningen har nutrition som förtecken. Det finns i Storbritannien och USA 
forskning som definieras som social nutrition respektive nutritionsantro-
pologi.15 Denna forskning är i grunden nutritionsinriktad, dess basintresse 
är nutrition,16 dess syften är finna lösningar på praktiska problem av nu-
tritionsnatur. Mary Douglas,17 antropolog med intresse för kostfrågor, har 
pekat på en rad metodfällor som den som studerar sociala aspekter på nu
trition lätt ramlar i. I stort sett går de alla ut på en sak: näringstänkandet är 
så starkt och så övergripande att det styr både frågor och svar. Det är, om 
jag uppfattat Mary Douglas rätt, idéer om näringslära som styr såväl den 
som ställer frågorna som den som besvarar dem, det vill säga åsikter om 
hur man bör äta för att äta rätt ur näringshänseende tar överhanden. Jag har 
haft anledning att reflektera över detta åtskilliga gånger under mitt arbete. 

Urvalet 

Upprinnelsen till denna avhandling är som nämnts ett forskningsprogram 
om "Mat som social faktor" och inom detta ett projekt om "Kostval och 
matberedning", i vardagligare termer "att välja mat och laga mat". I ett in
ledande skede gjorde jag ett par förberedande studier inom ämnet sociologi 
på temat mat som social faktor för att dels få en uppfattning om aktuell 
forskning inom området, dels pröva metoder för studiet av val av mat och 
matlagning.18 Därefter gjordes en förstudie, som omfattade ca 50 hushåll. 
Där utprovades mätinstrumenten, i detta fall en enkät och en form av mat
dagbok.19 Jag gjorde också ett tiotal intervjuer med personer som var an

14 Ritva Prättälä: Young People and Food. Socio-cultural studies of food consumption 
patterns. Department of Nutrition, University of Helsinki, Helsinki 1989. 

15 A a, s 13 ff. 

16 A a, s 14. 

17 Mary Douglas: In the Active Voice, Routhledge & Kegan Paul, London 1982. 

18 Marianne Ekström: Sexfrågor till sex kostundersökningar, Stencil, Sociologiska in
stitutionen, Umeå universitet, Umeå 1982. Marianne Ekström: Att välja mat och laga 
mat, C 1 uppsats, Stencil, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1982. 

19 Ekström & Gisselberg, a a. 
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svariga för maten i de utvalda hushållen. Efter testomgången bearbetades 
frågorna och utformningen av enkäten och matdagboken. Dessa fick slutli
gen sin nuvarande form (se bilagorna 2 och 3). I förundersökningen 
gjordes även ett test på insamlingsmetoder. Den mest effektiva 
insamlingsmetoden var att göra personligt besök i varje hushåll, för att dela 
ut materialet och informera om sättet att besvara frågorna i enkäten och 
visa hur matdagboken skulle fyllas i. En datainsamlingsmetod baserad på 
personligt besök till alla intervjupersoner är en dyrbar metod jämfört med 
postenkät och innebär därför att man inte, med begränsade medel, kan göra 
så stor undersökning vad antalet hushåll beträffar, men man får i gengäld 
en betydligt bättre svarsfrekvens. Den erfarenhet jag gjorde var att många 
människor, kanske de allra flesta, anser sina matvanor som en högst privat 
angelägenhet, som man inte gärna lämnar ut och torgför hur som helst. 
Framför allt markerades detta i en rädsla att ens matvanor inte skulle vara 
tillräckligt näringsriktiga. Vid de personliga kontakterna med hushållen 
försökte vi förklara att det inte var vår avsikt att göra näringsanalyser av 
familjernas matvanor. När undersökningen inte längre upplevdes som 
kontroll utan som ett intresse för matvanornas villkor ställde de 
matansvariga i hushållen gärna upp och berättade. Detta blev än tydligare 
vid de senare genomförda intervjuerna. 

Undersökningen riktade sig till barnfamiljer. Begreppet barnfamilj20 

definieras här på följande sätt: Hushåll21 bestående av två vuxna samman
boende (gifta eller ogifta) eller en vuxen med ett eller flera barn, 18 år eller 
yngre. Gränsen 18 år motiveras med att de flesta barn går i skola och bor 
hemma till och med gymnasiet. Två tredjedelar av alla ungdomar i Sverige 
mellan 16 och 24 år bodde kvar hos sina föräldrar då datainsamlingen ägde 
rum.22 De allra flesta barn går i skola till och med gymnasiet. Endast fem 
procent av eleverna i g rundskolan avbryter sina studier i å rskurs 9 eller ti
digare och omkring tio procent av dem som avslutat årskurs 9 fortsätter 
inte i gymnasiet. Åldersgränsen 18 år skulle därför innebära att under

20 Statistiska centralbyrån, "Familj och hushåll, civilstånd och sammanboende. Riktlinjer 
för terminologi, definitioner och kvalitetsredovisning". Meddelanden i samordnings
frågor, 1988:3, s 14 - 17. 

21 Hushåll används här i bemärkelsen "kosthushåll", d v s en enhet av dem som bor och 
hushållar tillsammans, i enkäten definierat som "alla som bor i hushållet och äter där 
minst fyra dagar i veckan". 

22 Utbildningsstatistik 1985. 
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sökningen skulle nå merparten av de ungdomar som går i skolan och bor 
hemma. 

Hushållen valdes ut genom ett obundet, slumpmässigt förfarande i två 
kommuner, Uppsala och Umeå.23 Ett adressregister inköptes från DAFA-
SPAR.24 Registret omfattar namn och adress på hushållsföreståndaren, vil
ket innebär mannens namn för hushåll med gifta makar. Vidare finns i re
gistret uppgifter om ålder på sammanboende och på yngsta barnet. Antal 
barn i hushållet framgår inte av adressregistret. Registrets användning re
gleras av datalagen. Datainspektionen kontaktades före inköpet. Undersök
ningen begränsades till hushåll med barn av flera skäl. De ekonomiska ra
marna för projektet krävde begränsningar. Mest intressant bedömdes vara 
att studera kosthållet i hushåll med barn. Detta för att familjer med barn 
betraktas som en särskilt utsatt kategori vad gäller matkostnader och arbete 
med maten, men också eftersom det anses vara i dagens barnhushåll som 
morgondagens kostvanor danas. Dagens barn blir morgondagens konsu
menter. Inom nutritionsforskningen menar man dessutom att maten i barn
domen i rätt hög grad påverkar människans hälsotillstånd som vuxen.25 

Ytterligare begränsningar i studien var att den endast omfattade maten i 
hemmen, ej uteätande såsom mat på arbetsplatsen eller i skolan eller annat 
uteätande, till exempel restaurangbesök. Studien gick inte in på den en
skilda individens näringsintag. Det som studerades var det gemensamma 
kosthållet. Studien var heller inte gjord i avsikt att göra näringsanalyser. 
Således fanns inga mängder eller volymer angivna i den kost som redovisa
des. 

23 I såväl Umeå som Uppsala fanns det möjlighet att anlita intervjuare med särskild kom
petens i kostfrågor vid institutionerna för huslig utbildning, Institutionen för barna
vårds-, ekonomi-, hushålls- och textillärarutbildning (BEHT), numera Institutionen för 
hushållsvetenskap (IHV) i Uppsala och Institutionen för hushålls- textil- och barna
vårdslärarutbildning (HTB) i Umeå. 

24 Från DAFA-SPAR, ett företag som säljer adressregister, inköptes 520 adresser till 
hushåll med barn, enligt den nämnda definitionen på barnfamiljer. Vid kontroll av 
adressregistret visade sig 36 hushåll av olika skäl inte tillhöra populationen. Under
sökningen kom därför att omfatta 484 hushåll. 

25 Prättälä, a a. Lars-Åke Persson: Nutrition and health in infancy and childhood. An 
epidemiological approach to the assessment of dietary habits, their determinants and 
implications, Umeå University Medical Diss., New Series No 119, Umeå 1984. 
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Datainsamlingen 

Datainsamlingen skedde genom att varje hushåll fick ett personligt besök 
av en intervjuare. Dessa intervjuare var till största delen hus
hållslärarkandidater rekryterade från institutionerna för huslig utbildning i 
Umeå och Uppsala. Även några redan utbildade hushållslärare deltog i in
samlingsarbetet. Institutionerna ställde välvilligt upp med lokaler och 
hjälpte till med schemaläggning av träffar med elever som var villiga att 
arbeta med datainsamlingen. För projektets del var fördelen att ha hus
hållslärare och blivande hushållslärare till datainsamlare att de har en rätt 
så avancerad utbildning i kostfrågor. Det som fattades var utbildning för 
insamling av data. Därför anordnades en kortare utbildning för dem som 
skulle arbeta med datainsamlingen. Ett informationsmaterial utarbetades 
och intervjuarna erhöll en manual för datainsamlandet.26 

I de allra flesta fall rörde det sig om två besök per hushåll, dels för att 
lämna materialet och informera om hur det skulle besvaras, dels för att 
hämta materialet. Innan första besöket kontaktades hushållen per telefon. 
Datainsamlarna frågade efter den som ansvarar för maten i hushållet och 
avtalade tid för besök. Samtidigt gavs också viss information om undersök
ningen. Informationen till hushållen skedde i flera steg. Den allra första in
formationen var ett brev, som sändes ut cirka en månad innan datainsam
lingen tog sin början. Brevet ger en kort beskrivning av projektet.27 Nästa 
steg i informationen skedde vid telefonsamtalet, då intervjuaren i varie
rande grad fick anstränga sig att göra den som ansvarar för maten motive
rad att delta i undersökningen. Till hjälp hade intervjuarna här en 
argumentationslista. Ytterligare information och anvisningar gavs därefter 
vid besöken i det enskilda hushållet. 

Datainsamlingen skedde under våren 1984, i april och maj, med up
pehåll under påsklovet.28 I början av juni hade alla datainsamlare redovisat 
sina uppgifter och en uppföljningsenkät skickats till dem.29 I enkäten till
frågades datainsamlarna om hur det gått att genomföra uppgiften, vilka svå
righeter de mött och hur de tacklat dessa. 

26 Informationsmaterialet och manualen finns tillgängliga på sociologiska institutionen, 
Umeå universitet. 

27 Bilaga 1. 

28 Bilaga 5, tabell 1. Tidsschema för kontakten med hushållen. 

29 Bilaga 4. 
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Insamlingen av data gjordes med hjälp av en enkät (bilaga 2) och en 
matdagbok (bilaga 3). Enkäten omfattar drygt trettio frågor med delfrågor. 
Den syftar bland annat till att få besked om hushållets storlek och samman
sättning, barnens och de vuxnas ålder, de vuxnas sysselsättning, utbildning 
och ekonomi. Kort sagt vanliga bakgrundsvariabler. I enkäten finns också 
frågor om hushållets inköp, planering av såväl inköp som måltider och om 
matlagningsarbetet och om hushållets resurser i form av utrustning och 
möjligheter till egenproduktion. Frågorna omfattar vidare inställning till 
måltider och matlagning samt påverkansfaktorer som pris, tid, kvalitet etc. 

Matdagboken är central för redovisningen av hushållens matlagning, 
måltider och måltidsmönster. Den matlagningsansvariga i hushållet har här 
under fyra dagar redovisat vad som serverats i hemmet. Vad man ätit, när 
man ätit och vilka som ätit tillsammans har registrerats. Däremot har inte 
måltider som familjemedlemmarna ätit utanför hemmet tagits med; det föll 
heller inte in under syftet med undersökningen, vilket ju var att studera 
matvanorna inom hemmets väggar. Matsäcksmat, det som tillagas hemma 
men äts borta, finns däremot angiven. 

Jag är väl medveten om att maten hemma påverkas av den mat som ser
veras och äts ute. Så är till exempel valet av middagsmat i s törre eller min
dre utsträckning beroende av vad som serverats till lunch. En undersökning 
av matens energi- och näringsinnehåll kräver att all mat som konsumeras 
också redovisas. Nu var här inte avsikten att näringsberäkna maten och 
därför har "utematen" en mer indirekt betydelse. Jag ansåg det vara ett 
orealistiskt krav att be dem som redovisade familjens mat att också hålla 
reda på vad var och en ätit i skolan eller på arbetsplatsen. För att få en 
enhetlighet över informationen om utematen gjordes registreringen under 
skolveckor utan skollov eller extra helgdagar. Därvid gjorde jag det 
antagandet att alla skolbarn till och med gymnasiet serverats en skollunch. 
Om de sedan ätit maten eller ej framgår inte. För alla barn under skolåldern 
redovisades var de ätit, om de inte ätit hemma. 

I matdagboken finns likaså redovisat uppgifter om tillagning av maten. 
Vid insamlandet av enkäter och dagböcker ställde intervjuarna en del kom
pletterande frågor, som gällde de tillagade maträtterna. Det var frågor om 
tillagningsmetoder samt om rätterna var hemlagade, d v s om man utgått 
från råvaror eller om rätterna varit industriellt förberedda. Helfabrikat, 
halvfabrikat eller hemlagat var de tre kategorierna. 

En serie intervjuer (47 st) gjordes under våren och sommaren 1985. 
Hushållen valdes ut efter att hänsyn tagits till en rad preliminära resultat ur 
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databearbetningen av materialet. Sålunda försökte jag komma åt hushåll 
med varierande koststandard och varierande kostnader för maten. Det var 
likaså viktigt att få en geografisk spridning av de hushåll som skulle interv
juas. Det var den eller de matansvariga som intervjuades och själva interv
jun gjordes i de allra flesta fall med bandspelare påkopplad. För det mesta 
var det mor i huset som ställde upp till intervju, i några fall var det båda 
makarna och vid ett par tillfällen en man. Intervjuerna gjordes i form av 
samtal kring familjens matvanor och den enkät och matdagbok som famil
jen tidigare arbetat med diskuterades vid mötet, vanligtvis som en inle
dande presentation av vem jag var och på vilket sätt intervjun och den tidi
gare gjorda surveyen hörde ihop. Vi gick tillsammans igenom vad som stod 
skrivet i matdagboken och resonerade om dess innehåll. Det hade gått om
kring ett år sedan den skrevs och det gav anledning till reflexioner kring 
vad som förändras och inte förändras i matvanor. Samtalet ledde dessutom 
vidare till funderingar runt "i går, idag och i morgon", den egna barndo
mens matvanor, föräldrarnas och svärföräldrarnas indirekta påverkan på 
dagens matvanor och tankar om hur de egna barnen skall ordna sin mat i 
framtiden. Vi samtalade om arbetsdelning, om vad som är gott, vad som är 
dyrt, vad som är viktigt, vad som borde förändras, vad man vill och inte 
vill - allt på temat mat. 

Vi satt för det mesta vid köksbordet. Jag ville ha det så för att markera 
det vardagliga och för att vara där maten är. En och annan föredrog att ta 
emot mig i vardagsrummet. Varje intervju tog mellan en och två timmar. 
Direkt efter intervjun gjorde jag noteringar om det jag iakttagit vid besö
ket. 

Hur frågeställningarna växte fram 

Jag skall nu kortfattat redogöra för en del av det inledande arbetet med 
granskningen av enkäter och matdagböcker och för det kodningsarbete som 
ledde fram till de deskriptiva resultaten om de medverkande barnfamiljerna 
och deras matvanor. Resultaten av detta arbete blev inte bara en beskriv
ning av "hur det var". Än mer betydelsefullt för forskningsprocessen var 
att jag tvingades ställa nya frågor och inte minst vända upp och ner på mitt 
sätt att se på mat. Det som så småningom stod klart för mig var hur starkt 
ett näringstänkande genomsyrade också mitt sätt att se på mat. Det var efter 
detta som jag gjorde en rad intervjuer i hu shållen, men det betydde också i 
förlängningen att jag måste granska matdagböckerna på ett nytt sätt. 
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Kodningen av enkäten, för databearbetningen, vållade inga speciella 
problem. Enkäten byggde på bundna svarsalternativ. Det var därför tämli
gen oproblematiskt att överföra de ikryssade svaren till data. Enkäterna var 
rätt noggrant ifyllda; ytterst få frågor hade vållat problem enligt svarsfrek
vens och uppgifter från datainsamlarna. Inte ens frågorna om hushållens 
inkomst respektive deras matkostnader var överhopppade, något som både 
jag och datainsamlarna hyst farhågor för. Det var heller inga större pro
blem med öppna svarsalternativ av typen: "Annat sätt, annat alternativ".30 

Kodningen av dagboken var mycket mer komplicerad. Dagboken 
bygger på att hushållen skall redovisa allt som äts i hemmet under fyra 
dagar, två vardagar en lördag och en söndag. Hushållen fick noggranna, 
muntliga instruktioner av datainsamlarna samt skriftliga instruktioner i 
dagboksbladen. Tanken var att hushållen skulle skriva upp all mat i form 
av måltider, mellanmål, fika, småmål från morgon till sena kvällen, all mat 
som förekom i hushållet under de redovisade dagarna. Viktigt var att 
komma åt tillagningsmetoder och matlagningens omfattning. Hur 
omfattande matlagningen var försökte jag mäta på ett par olika sätt. 
Omfattning i tid blev fråga om en ganska grov uppskattning av använd tid 
till matlagning, men matlagnings arbetet kan också mätas genom att man 
anger om maten är hemlagad eller köpt fårdiglagad. Det går likaså att 
skatta matlagningens omfattning genom de tillagningsmetoder som 
används. Dagboken rymmer uppgifter med tre olika inriktningar: att välja 
mat, att laga mat och måltidsvanor. Problemet med databearbetningen var 
att formulera sorteringskategorier, som var tillräckligt vida för att rymma 
den information jag ville ha med men samtidigt tillräckligt snäva så att 
variablerna blev statistiskt och dataoperationsmässigt användbara.I 
dagboken är varje nytt måltidstillfälle markerat med tidsangivelse. Det var 
därför lätt att räkna antal måltidstillfällen under dagen. Varje måltid (här 
avses varje nytt tillfälle där någon ätit eller druckit något) klassificerades 
efter måltidstyp i fem olika grupper, vars huvudsyfte var att särskilja lagad 
mat från småmål av olika slag. 

30 Bilaga 2. 
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De fem kategorierna31 är: 

Lagat mål 
Frukostmat 
Smörgås och dryck 
Fruktmål 
S naskmål /fikamål. 

Sorteringen är styrd av näringstänkande och försöker på ett ganska 
grovt och enkelt sätt skilja ut goda och dåliga kostvanor, exempelvis små-
målsätande i stället för lagad mat, hög konsumtion av fett och/eller sött, 
kvalitet på morgonmålet. Klassificeringen rymmer även en hierarkisk di
mension med de lagade målen skilda från övriga mål.32 Dessutom går det 
att utläsa något om arbetsinsatsens omfång. 

Sorteringskategorierna följer, med vissa modifikationer, den indelning 
som en gång gjordes av Carin Boalt vid en analys av matvanorna i cirka 
350 svenska hushåll. Indelningen redovisas i rapporten 27000 måltider.33 

Den bakomliggande principen för sortering är en underförstådd matens 
grammatik, som i ett böjningsmönster anger hur en måltidsordning bör 
vara sammansatt. Jag var inte klar över hur axiomatiskt detta matens 
grammatiska böjningsmönster var. I det här läget framstod detta som den 
självklara ordningen att utgå ifrån. Däremot var det oklart vilka som skulle 
följa mönstret och vilka som inte skulle göra det. Idén med de öppna alter
nativen i matdagboken var just att försöka komma åt variationer i måltids
strukturen. Men jag kan nu se, när jag tittar tillbaks, hur jag spanade efter 
awikare från ett för mig givet mönster. 

Utgångspunkten var matens hierarkiska ordning och enligt sorte
ringsprinciperna borde all mat, som hushållen hade registrerat, rymmas 
inom de angivna kategorierna. Det gjorde den också, men till priset av en 
annan typ av information. Så småningom, under kodningsarbetets gång, 

31 För en mer ingående beskrivning av klassificeringen se kapitel 5, "Maten". 

32 Se Mary Douglas: "Deciphering a meal", Daedalus 101, 1 1972 s 61-81. Douglas 
beskriver en måltidernas grammatik, som varit utgångspunkt för konstruktionen av 
kodningsschemat. 

33 Carin Boalt: 27000 måltider, KFs förlag, 1939. Se även Bo Jönsson: Svenska folkets 
matvanor, ICA-förlaget, 1962 samt Bertil Steen: Nutrition in 70-year-olds, Department 
of Geriatric and Long Term Care Medicine and the Department of Clinical Nutrition, 
Gothenburg 1977. 
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började ett nytt grammatista mönster utkristallisera sig. Det visade sig att 
ordvalet och sättet att beskriva maten varierade. Handstil, ordval, gruppe
ring av rätter, variationer i tillbehör, vilka drycker som angavs, ja, själva 
måltidernas komposition varierade efter den skrivandes sociala status och 
tillhörighet. Jag måste erkänna att jag bra länge endast såg detta förhållande 
som en enkel funktion av utbildning. Driven handstil, varierat ordförråd, 
expressivt och elaborerat sätt att uttrycka sin matsedel, allt var ju bara gar
nering som gick att skala bort i de nutritionsinriktade sorteringskategorier 
som jag hade uppställt. 

"En ros är en ros är en ros!" En potatis är en potatis, kött är kött och 
fisk är fisk, kan man tycka. Men det måste ligga något mer bakom varia
tionerna i uttryckssätt än blott förmågan att kunna stava till exempelvis 
Spaghetti Carbonara eller Crème Château. Spaghetti Carbonara hamnade 
under gruppen pastarätter och vitmögelosten under gruppen ost, något som 
nu föreföll allför förenklat och endimensionellt. Jag bestämde mig nu för 
att dessutom studera matdagböckerna på ett annat sätt. Läsa och försöka 
leta efter innebörder i de varierade uttryckssätten. Vad var formuleringarna 
uttryck för? Det måste ligga något mer än varierande utbildning bakom or
den och sätten att beskriva maten. 

Mellan enkät och dagbok 

Enkäten och matdagboken bygger på två olika sätt att svara på en forskares 
frågor. I enkäten är det forskaren som formulerat frågorna, och det hör till 
att försöka göra dessa så klara och entydiga som möjligt och försöka täcka 
alla tänkbara svarsalternativ. Den som skall besvara enkäten har bara att 
sätta kryss i tillämpliga rutor och eventuellt ange "annat alternativ". I mat
dagboken skall den som ansvarar för hushållets mat med egna ord skriva 
ner och berätta om familjens matvanor, också här styrd av arbetsmaterialets 
utformning och idéer om vad som förväntas men med betydligt större 
frihetsgrader för egna formuleringar. 

Det visade sig rätt snart, i ganska enkla frekvenstabeller, att det fanns 
en rad motsägande uppgifter mellan enkät och matdagbok. De kan even
tuellt tolkas som skillnader mellan vad man anser och vad man i själva ver
ket gör. Förenklat kan det uttryckas så att i en käten anges åsikter, medan i 
matdagboken redovisas handlingar. Det kan kanske tyda på att man tror sig 
veta hur det borde vara och är angelägen om att svara rätt, men att man i 
realiteten gör på ett annat sätt. Av enkäten framgår det till exempel att 
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många anser att "näringsriktigt är viktigt", men det motsägs då av att dag
böckerna visar en hög frekvens av snask/fikamål. Vidare anser många att 
priset inte får spela så stor roll vid val av mat, men många väljer ändå ofta 
varor med extrapriser. 

Det fanns fler motsägelsefyllda uppgifter, där enkäten berättar ett och 
matdagboken ett annat. Dessa motstridiga uppgifter fick mig att reflektera 
över vad det motsägelsefulla egentligen betyder. Det tycktes mig som fun
nes det flerdubbla lojaliteter att ta hänsyn till. En lojalitet kan vara riktad 
gentemot enkäten, mina frågor, som förmodligen är mer genomsyrade av 
näringstänkande än jag själv kan se. Det kan också vara så att den matan
svariga står för de åsikter som framkommer i enkäten, men att verkligheten 
kräver något annat. 

Från objekt till informatör 

Jag har här i avsnittet om avhandlingens syfte och metoder beskrivit en 
forskningsprocess, där studiet av några hundra barnfamiljers matvanor ut
gjort grunden. Avsikten med arbetet var att studera matvanor, hur matlag
ning, måltider och måltidsmönster ser ut och organiseras i familjer av i 
dag, och undersöka vilken betydelse sociala bakgrundsfaktorer och sociala 
relationer har på kosthållel. De mätinstrument jag använde var enkät, dag
bok och intervju, vilket innebär tre olika sätt att berätta om och beskriva ett 
fenomen, i detta fall matvanor. De tre sätten att redovisa var: kryssa i svar 
på frågor, skriva med egna ord och muntligt berätta. I intervjusituationen 
uppkom ytterligare information genom de iakttagelser jag gjorde vid be
söket hos familjen. Ursprungligen låg maten under luppen, men i spän
ningsfältet mellan alla dessa former av information förändrades perspekti
vet. Maten och matvanorna var inte längre blott objekt - föremål för en 
verksamhet - de blev informatörer och berättade i sin tur något om famil
jerna och deras hushåll. 

Under arbetets gång blev det uppenbart hur mycket de flesta av oss på
verkas av ett näringstänkande. Inte så att näringsrekommendationer direkt 
inverkar på vårt val av mat, men de finns som en förförståelse, en sorts 
grunduppfattning om mat och matvanor. Mycket typisk är den fråga jag 
nästan alltid får, när jag berättar att jag forskar om matvanor. Frågan 
lyder: "Nå, hur dåligt äter vi?" 

29 



Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen är i stort sett uppdelad i en beskrivande och en analyserande 
del. Den deskriptiva delen omfattar kapitlen 1 till 5, den analyserande de
len består av kapitlen 6 till 8. 

I kapitel 2 ges en orientering över forskning om mat sett ur två syn
vinklar: kost och hälsa respektive kost och kultur. Båda aspekterna, mat 
som hälsofaktor och mat som kulturellt fenomen, ger sig till känna i form 
av olika föreställningar om "hur det är" och "hur det borde vara". Detta 
behandlas i ett avsnitt om måltidsideologier, kapitel 3. 

Kapitel 4, 5 och 6 är en redovisning av enkät- och dagboksmaterialet i 
projektet "Kostval och matberedning". Här presenteras först innehållet i 
enkät och matdagbok i två kapitel. Det ena, kapitel 4, beskriver de männi
skor som deltog i undersökningen och deras arbete med maten. Kapitel 5 
beskriver maten och måltiderna hos de medverkande familjerna. I kapitel 6 
tas ett samlat grepp på hela kosthållet och med hjälp av en MC A-analys sö
ker jag efter förklaringar till skillnader och variationer i materialet. Här 
prövas vilken effekt sociala bakgrundsvariabler som kön, klass, ålder, yr
kesarbete och bostadsort har på kosthållet. Därefter redovisar jag, efter en 
omläsning av hushållens matdagböcker ytterligare information av mer kva
litativ natur, som inte kom med i den första databearbetningsfasen. 

Kapitel 7 och kapitel 8, bygger på de intervjuer jag gjort i cirka femtio 
hushåll. Det är främst kvinnor, mammor, som jag intervjuat, men några 
män och några barn har också varit med. Med intervjuernas hjälp prövar 
jag att komma åt bakomliggande orsaker till de val som hushållen gör och 
vad detta egentligen betyder. Intervjuerna redovisas i form av porträtt, eller 
tavlor, som är avsedda att vara "kvalitativa tabeller". De utgör en metod att 
lyfta fram och illustrera faktorer som påverkar hushållens val av mat och 
hur hushållsmedlemmarnas överväganden kan te sig. 

I det avslutande kapitlet, det nionde, summerar jag mina resultat och 
granskar matens produktionsförhållanden, de sociala relationerna i produk
tionsprocessen. Det jag slutligen vill framhäva är kosthållningens stora be
tydelse för social reproduktion. Mat inte blott producerar själva livet utan 
reproducerar även det sociala livet, det som med en poetisk formulering 
kallas för "det lilla livet".34 

34 Yvonne Hirdman: Att lägga livet tillrätta - studier i svensk folkhemspolitik, Carlsson 
Bokförlag, Stockholm 1989. 
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2. Två infallsvinklar: kost och hälsa, 
kost och kultur 

Forskningsområdet 

Att studera kosthåll är ett tvärvetenskapligt, för att inte säga mul-
tivetenskapligt projekt. Att undersöka vad människan äter, varför hon 
väljer som hon gör, vad som påverkar valet av mat, vad det finns att välja 
på, varför sortimentet ser ut som det gör, vad människan betraktar som 
ätbart, vad vi har ätit historiskt sett, vad vi behöver äta, vad som är 
olämpligt eller farligt att äta, hur maten ska eller kan eller bör beredas, vad 
samvaro kring bordet innebär, vem som ska tillhandahålla och tillreda mat 
- det är en del av vad man kan göra för att få svar på hur kosthållet kan te 
sig.1 

Vid en konferens om mat och matvanor, kallad "Maten, makten och 
människan",2 skissades vid ett tillfälle en bild över matforskningsområdet. 
Med tallriken på matbordet som utgångspunkt framträdde två stora 
forskningsfält. Livsmedelsforskning och näringsforskning. Livsmedels
forskning innefattar då, menade man, allt från teg till tallrik och närings
forskning allt från maten på tallriken fram till dess uppdelning i 
näringsämnen i människokroppen. 

När jag här skall göra en översikt över forskningen på kostområdet, så 
anser jag det föga meningsfullt att redovisa denna steg för steg från 
livsmedelsproduktion till matkonsumtion. Jag vill hellre betrakta forsk
ningen om kosten ur två synvinklar. I den ena vinklingen är kosten re
laterad till hälsoaspekter: kost och hälsa. Den andra infallsvinkeln rör 
kulturella aspekter på kost: kost och kultur. Forskningen om sambanden 

1 SOU 1983:69. Livsmedelsforskning 1, Delbetänkande från en utredning om svensk 
livsmedelsforskning. Utredningen ger en översikt över svensk livsmedelsförsöijning, 
livsmedlens produktionssystem, livsmedelsforskningens nuvarande omfattning och in
riktningar och redovisar reflexioner kring framtida inriktning och organisation, disku
terar brister i nuvarande forskning och spaltar upp kunskapsbehov inom olika verk
samhetsområden. 

2 "Maten makten och människan". Symposium om Forskningsrådsnämndens program 
för livsmedelsforskning 1980-1985. Hässelby slott, Stockholm, 28 - 29 maj 1986. 
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mellan kost och hälsa är omfattande;3 jag anser dock att det ligger utanför 
denna avhandlings område att redovisa näringsforskningen och jag 
begränsar mig därför till att säga något om svenska näringsrekommen
dationer och hur dessa förändrats över tid. Därefter gör jag en översikt 
över forskning om kost och kultur. 

Kost och hälsa 

I dag vågar man bestämt säga att kostvanor har betydelse för vissa 
sjukdomar och sjukdomstillstånd. Socker och klibbiga kolhydrater hör 
samman med tandsjukdomar, framför allt karies. Överkonsumtion av mat 
ger upphov till fetma, som i sin tur kan leda till andra besvär. Sjukdomar 
och symptom som hör samman med våra kostvanor är förstoppning, 
blodbrist, järnbrist, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och vissa typer av 
cancer.4 

Om det historiskt sett varit bristen på mat som förorsakat sjukdomar, 
lidande och död, så är det nu i vårt land överkonsumtionen och sam
mansättningen av mat som är bovarna. Överkonsumtionen i dag gäller 
energi, därmed förstått det totala energiintaget av mat och dryck relaterat 
till energibehovet. Men överkonsumtionen i dagens samhälle gäller även 
enstaka näringsämnen, främst den stora mängden fett som ingår i vår mat. 
Den höga graden av raffinering är också ett problem. Maten blir energität 
men näringsfattig och fattig på fibrer.5 

Av hälsoskäl bör svenska folkets matvanor förändras, deklarerar Statens 
livsmedelsverk i ett aktuellt handlingsprogram för kost- och hälsofrågor 

3 Det känns nästan överväldigande att försöka ge en lista på adekvat litteratur över 
temat "kost och hälsa". För allmän orientering, se t ex Lillemor Abrahamsson m fl: 
Näringslära för högskolan, Esselte Studium, Uppsala 1983. Se även Märit Holm & 
Eva Wallstam: Human nutrition, LTs förlag, Stockholm 1981. Statens livsmedelsverk: 
Att äta eller inte äta, Livsmedelsverkets bok om mat, Uppsala 1986. Socialstyrelsen: 
Bra mat. Ett sätt alt leva gott, Liber, Stockholm 1986. Socialstyrelsen och Statens 
livsmedelsverk: Kost, motion och hälsa, Liber/Allmänna förlaget, Stockholm 1986. 
För fortlöpande, aktuell information se livsmedelsverkets tidskrift Vår Föda, samt Nä
ringsforskning, organ för Stiftelsen Svensk Näringsforskning. Offentliga utredningar 
med översikter över aktuella synpunkter på sambandet kost - hälsa är SOU 1984:43 
Att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, SOU 1984:44 Hälsopolitik i samhällsplane
ringen samt SOU 1984:67 Cancer. Orsaker,förebyggande m m. 

4 SOU 1984:67, a a. 

5 Vår Föda, 39, 5, 1987. 
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publicerat i mitten av 1980-talet.6 Rekommendationerna rör fett, socker, 
fibrer och salt: Ät mindre fett och socker men mer av andra kolhydrater, ät 
mer fibrer och minska på saltet. Kostrekommendationerna innefattar ett 
handlingsprogram vad gäller information åt alla, från barn till kost-
ansvariga. Mer uppmärksamhet bör ägnas åt matens kvalitet - i alla led. 
Prissättningen på varor bör ses över och bli samstämmig med kost-
rekommendationerna. Bra ska vara billigt! 

Kost- och näringsrekommendationer under 50 är 

Det kan vara av intresse att studera hur den officiella synen på kost och 
näring tett sig i Sverige i ett tidsperspektiv. En blick bakåt i tiden kan 
hjälpa till att ge en klarare bild av den dagsaktuella situationen. För en 
översikt, se tabell 2.1. 

Den första offentliga utredning som behandlar näringsfrågor som ett 
särskilt begrepp är SOU 1938:6, Näringsfrågan.1 Utredningen publicera
des ett tiotal år efter "den stora norrlandsundersökningen"8, som presente
rar stora delar av norra Sverige som något av ett u-land vad kost, bostad 
och levnadsförhållanden beträffar. I utredningen talas om skyddsfödo
ämnen.9 Härmed avses mjölk, kött, fisk och ägg, som ska ge proteiner till 
uppbyggnad. 

6 A a. Riktlinjer för ett handlingsprogram för kost- och hälsofrågor, april 1987. Rekom
mendationerna rör fett, socker, övriga kolhydrater, fibrer och salt. Här ges även ex
empel på åtgärder, som myndigheterna anser bör sättas in för att på sikt ändra på 
svenska folkets matvanor. Exempelvis bör det ske en utveckling mot magrare pro
dukter bland annat genom att sänka fetthalten i matfett och grädde. Magrare alternativ 
bör också vara billigare i in köp än motsvarande med högre fetthalt. Man ser det vidare 
nödvändigt med ökad utbildning och information i kostfrågor. En viktig målgrupp är 
barnen, från förskolan och uppåt i åldrarna. Skolmåltiderna bör bli bättre och ge unge
får en tredjedel av det totala energi- och näringsbehovet. Matens ätkvalitet bör ägnas 
omsorg, sägs det vidare i rekommendationerna. Märkning av produkterna i handeln 
bör förbättras för att underlätta för konsumenten att göra ett vettigt val. Man pekar 
slutligen på betydelsen och vikten av ökad forskning. 

7 SOU 1938:6 Näringsfrågan. Tankar om såväl "befolkningskvantitativa" som 
"befolkningskvalitativa" synpunkter ligger till grund för utredningen. I utredningen 
diskuteras hur de barnafödande familjerna ska kunna minska sina utgifter för barnen 
och hur näringsstandarden ska kunna höjas för barnfamiljerna. 

8 Martin Odin: Sjukdomar och sjukdomsfrekvens i övre Norrland särskilt med hänsyn 
till födans sammansättning". En socialhygenisk undersökning i Västerbottens och 
Norrbottens lån, a a. 

9 En presentation och historik över begreppet "skyddsfödoämnen" finns hos Ernst 
Abramson: Kost, individ, samhälle, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1946, s 128. 
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Mjölken ska dessutom sörja för att kalciumbehovet blir tillfredsställt. 
Grönsaker, potatis och frukt behövs bland annat för att tillföra askorbinsyra 
(C-vitamin). Man ser på mat som medicin. Skyddsfödoämnen och 
vitaminer föreskrivs likt läkemedel. Barn ska få ett tillskott av A- och D-
vitaminer i form av fiskleverolja. Brist på skyddsfödoämnen må vara en 
ekonomisk och social fråga, men behovet av desamma ska betraktas som en 
medicinsk angelägenhet. Det ankommer på läkaren att utdela skyddsfödo
ämnen till dem som så behöver. Cirka tio år senare, 1947, kom ett betän
kande om familjeliv och hemarbete.10 Här diskuteras den varierande kost
standarden inom familjen. Man har funnit att kvinnors kost ofta är otill
fredsställande i förhållande till de övriga familjemedlemmarnas. Man och 
barn får en bättre kost. Kvinnorna tycks ofta leva på kaffe och smörgås. I 
en kostvaneundersökning från 1930-talet påvisas denna skillnad i matvanor 
inom familjen.11 I Familjeliv och hemarbete ger man inga konkreta kost
råd; däremot föreslår man utökad undervisning och utbildning i kostfrågor 
som ett medel för att åstadkomma bättre matvanor. 

En påtaglig effekt av dåliga ätvanor var hög frekvens av karies. Hög 
sockerkonsumtion och ett dåligt utbyggt tandvårdssystem gjorde tandhälsan 
skral. 1960 kom en utredning om folktandvården.12 Där kan man utläsa att 
svenska folkets tandhälsa varit ett problem för sjukvårdsmyndigheterna 
under i stort sett hela 1900-talet fram till tiden för utredningen. I 
utredningen föreslås ytterligare utredningar för att åstadkomma en minskad 
försäljning av sötsaker och konditorivaror. 

Under 1950-, 1960- och en bit in på 1970-talet var Sverige, om man ser 
till kost och näringsutredningars innehåll, i färd med att bygga upp en 
konsumentupplysningsverksamhet. Det handlade nu inte så mycket om 
kostfrågor. Det stora projektet var en teknisk-byråkratisk uppbyggnad av 
konsumentinformation.13 

10 SOU 1947:46 Familjeliv och hemarbete, s 144. 

11 Boalt: 27000 måltider, a a. Syftet med undersökningen, som genomfördes 1936, var 
att i detalj klarlägga kostvanorna i ett antal familjer för att få kännedom om faktiska 
näringsförhållanden. Avsikten var att ge ett underlag för upplysning och propaganda i 
kostfrågor. Undersökningen genomfördes i Kooperativa förbundets regi, genom KFs 
gillesgrupper. Carin Boalt bearbetade det insamlade materialet. Titeln "27000 målti
der" syftar på det totala antalet måltider som redovisades i undersökningen. 

12 SOU 1960:1 Folktandvården. 

13 SOU 1957:6 Statens instituts för folkhälsan arbetsuppgifter och organisation. SOU 
1963:77 Forskning, undervisning, information inom näringslärans område. SOU 
1964:6 Effektivare konsumentupplysning. Se även Margareta Gisselberg: Att stå vid 
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I slutet av 1970-talet började andra orsakssamband på området kost-
hälsa framträda rätt tydligt inom hälsoforskningen och det blev alltmer 
uppenbart att vissa typer av cancer, kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, 
diabetes m fl sjukdomar har med individens kostvanor att göra. I en ut
redning om mål och medel för sjuk- och hälsovården påpekas sambanden. 
Här framhålles att den enskilde har skyldighet att ansvara för och sköta sin 
hälsa.14 

Ett projekt, "Hälso- och sjukvård inför 90-talet", som är ett stort häl-
sopolitiskt program, vanligen kallat HS 90, presenterades i en rad offent
liga utredningar under 1984.15 Samma år avgav expertgruppen för kost och 
hälsofrågor en rapport.16 I den gavs förslag på önskvärda förändringar i 
det svenska kosthållet. Detta år utkom också utredningen om cancer17 samt 
en utredning om jordbruks- och livsmedelspolitik.18 De kunskaper som nu 
fanns om sambanden kost-hälsa ställde krav på samhällsinriktade åtgärder 
inom kostområdet. Det gällde både lagstiftning och prispolitik. En 
granskning av målsättningar på olika plan visar att här fanns en rad 
motsättningar. Motstridigheter inom livsmedels- och näringspolitiken19 

lyftes fram. Det rörde sig om en rad målkonflikter. Samhället har att ta 
ställning till försörjningsmål för riket, försörjningsmål som främst gäller 
beredskap inför ett krig. Mot detta mål sätts ett konkret existerande 
inkomstmål som gäller bönderna. Andra mål är konsumenternas önskningar 

spisen och föda barn. - Om hushållsarbete som kvinnoarbete. Research Reports no 87. 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1985. Gisselberg drar paralleller 
mellan försöken i USA och Sverige att rationalisera och professionalisera husmorsar
betet och utvecklingen inom industrins område, s k Scientific Management. 

14 SOU 1979:78 Mål och medelför hälso- och sjukvården, har ett avsnitt om kostfrågor, 
där överkonsumtion av fett, socker och alkohol påtalas. Felaktiga kostvanor och bris
tande fysisk aktivitet betecknas som riskbeteenden. 

15 SOU 1984:39 - 50. Därav med speciell inriktning på kostfrågor: SOU 1984:39 Hälso-
och sjukvård inför 90-talet. SOU 1984:43 Att förebygga hjärt- och kärlsjukdom - ett 
hälsopolitiskt handlingsprogram. Underlagsstudie. SOU 1984:44 Hålsopolitik i sam
hällsplaneringen - boendemiljö, arbetslöshet och kost. En underlagsstudie. SOU 
1984:47 Primärvårdens uppgifter i de t förebyggande arbetet. Hälsoupplysning. 

16 Jordbruksdepartementet: Ds Jo 1984:9, 1983 års livsmedelskommitté. Rapport från ex
pertgruppen för kost och hälsofrågor. 

17 SOU 1984:67, a a. 

18 SOU 1984:86 Jordbruks- och livsmedelspolitik, Huvudbetänkande av 1983 års livsme
delskommitté. 

19 A a, s 67 - 92, "Staten och livsmedelssektorn - jordbruks- och livsmedelspolitik". Här 
granskas målsättningar, å! gärder och lagförslag för hela livsmedelsområdet, från jord
bruk till nutrition. 
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och hälso- och sjukvårdens krav på kosten. I utredningen var man beredd 
att säga att prispolitiska åtgärder inte bör motverka nutritionspolitiska 
ställningstaganden.20 Bra ska helst inte vara dyrt!, är en rimlig sam
manfattning av ett mer försiktigt förhållningssätt än Livsmedelsverkets 
handlingsprogram, där deklarationen snarast kan sammanfattas: Bra ska 
vara billigt! 

För att sammanfatta: Det har från 1930-talet fram till våra dagar skett en 
viss förändring i den officiella synen på kost- och näringsfrågan. I 
utredningen från 1938 framskymtar ett u-land. Detta gäller då främst norra 
Sverige genom den bild den stora norrlandsundersökningen gav. Fattig
dom, brist på näring och okunnighet var vad man hade att bekämpa. 
Medlen vad näringen beträffar var mat som medicin samt ökad information 
och utbildning. 

Krigsåren är något av en parentes. Det var ransonering på många varor 
och det gällde att lösa den akuta situationen. "Från hälsosynpunkt anses t o 
m kosten under andra världskriget ha varit bättre än den nuvarande genom
snittliga kosten".21 

Efterkrigstiden var ett skede av uppbyggnad av kompetensen inom 
forskning, konsumentinformation och utbildning. Frukterna av denna kom
petens samt det växande välståndet, kunskaper om sambandet kost-hälsa tar 
sig uttryck i form av råd om minskad konsumtion av fett och socker mot en 
mer näringstät men samtidigt energisnål kost. Det finns nu mer än 
tillräckligt med mat; det gäller välja rätt ur överflödet. Vällevnadssjuk
domar är ett hot mot hälsan. 

Kost och kultur 

Det här avsnittet ska ge en översikt över forskning om kost ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Här är maten inte längre reducerad till nä
ringsinnehåll. Matvanor och maträtter kan ha symbolisk innebörd, och det 

20 A a, s 196 och 203. 

21 A a, s 215. 
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finns försök att analysera samhällsstrukturen med utgångspunkt i män
niskornas matvanor.22 

Det finns många olika sätt att gruppera och presentera befintlig 
forskning om mat som ett kulturfenomen; i kronologisk ordning, efter 
vetenskaplig institution, efter vetenskapsteoretisk inriktning eller blott och 
bart efter synen på mat.23 I min presentation nedan försöker jag hålla i sär 
tre nivåer. Den första är insikten om att mat är en kulturyttring med 
generella likheter världen över, oavsett folkslag och kulturnivå. Här hör 
pionjärerna inom forskningsområdet hemma. Den andra är där forskarna 
börjar upptäcka och uppfatta skillnader i matvanor som markörer för 
tillhörighet och utanförskap, till exempel klasskillnader. Den tredje nivån 
har också den med maktrelationer att göra, men här är det främst makt
relationer mellan kvinnor och män som blir synliggjorda vid studiet av 
kostvanor. 

"Mat är inte utfodring".24 "Betrakta mat som ett sätt att kommunicera 
med omgivningen".25 Det är Mary Douglas som har sagt detta. Douglas är 
socialantropolog med en forskarhemvist både i Storbritannien och USA. 
Hon har studerat matens sociala betydelse såväl i de egna hemländerna som 
hos afrikanska stamfolk.26 

22 Per Löwdin: Food, Ritual and Society. A Study of Social Structure and Food Symbo
lism Among the Newars, Department of Cultural Anthropology, Uppsala University, 
Uppsala 1986. 

23 Exempel på presentationer av forskning om kost som ett kulturfenomen finns hos 
Anne Murcott i "Sociological and Social Anthropological Approaches to Food and Ea
ting", World Review of Nutrition and Dietetics, vol 55, 1988 s 1-40. Se även Stephen 
Menell: All Manners of Food, Eating and Taste in England and France from the 
Middle Ages to the Present, Basil Blackwell, Oxford 1985 samt Prättälä, a a. Förfat
tarna ger exempel på flera indelningsgrunder, tid, geografi, vetenskaplig inriktning. 
Ett g emensamt tema är indelning i strukturella teorier och andra icke strukturella teo
rier till exempel en materialistisk. Se även Christina Fjellström: Drömmen om det goda 
livet. Livskvalitet och matvanor i ett uppväxande industrisamhälle: Stocka sågverk 
1870 - 1980. Etnologiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1990. Fjellström ger 
här en presentation av svensk forskning ur ett sociokulturellt perspektiv. Fjellström 
belyser i sin avhandling kostfrågor med en tvärvetenskaplig ansats i etnologi, ekono
misk historia och näringslära. 

24 Douglas: In the Active Voice, a a, 1982, s 117. 

25 A a, s 82. 

26 Mary Douglas: Implicit Meanings, Essays in Anthropology, Routhledge & Kegan 
Paul, London 1978. Mary Douglas: Purity and Danger, Routhledge & Kegan Paul, 
London 1975. Mary Douglas: In the Active Voice, Routhledge & Kegan Paul, London 
1982. Mary Douglas (ed) "Standard Social Uses of Food: Introduction", Food in the 
Social Order, Russel Sage Foundation, New York 1984. Mary Douglas & Baron 
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Kontakten med forskning av27 och om28 Mary Douglas var det som 
visade mig vägen till den sociokulturella forskningen om mat och 
matvanor. Hon är dock långt ifrån den första i raden som har studerat 
människors kostvanor och därigenom sökt tolka deras samhälle, sam
hällsbild eller samhällsposition. Numera klassiska antropologer som 
Margaret Mead, E.E. Evans-Pritchard med flera andra inbegrep i sin 
utforskning av t]ärran samhällen studiet av kostvanor.29 Deras resultat har 
haft betydelse för den forskning som görs i dag, men jag lämnar dem ändå 
därhän och tar min utgångspunkt i den i kostforskningssammanhang så ofta 
omnämnda kulinariska triangeln,30 Claude Lévi-Strauss bild av för
hållandet naturkultur, som illustrerar hur människorna med maten som 
instrument förvandlar natur till kultur. Den råa, icke tillagade maten är 
"natur"; den kan brytas ned och ruttna eller härskna. Människan kan, med 
hjälp av vatten och ett kokkärl som hon tillverkat, omvandla maten till 
något som kan identifieras med kultur. Människan själv är en varelse av 
både natur och kultur. Hon är på en och samma gång både animalisk och 
mänsklig. Att tillaga den mat hon äter är ett sätt att övergå från djuriskt till 
mänskligt beteende.31 

Isherwood: The World of Goods, Towards an Anthropology of Consumption, 
Harmondsworth, England 1980. 

27 A a. 

28 Karin Rehnberg: Från kosmologi till konsumerism. En studie i Mary Douglas författar
skap 1955 - 1982, C 1 uppsats, stencil, Socialantropologiska institutionen, Stockholms 
universitet 1984. 

29 En orientering kring internationell sociologisk och antropologisk forskning om mat 
och matvanor ger Murcott i "Sociological and Social Anthropological Apporaches to 
Food and Eating", a a, 1988, s 1 - 40. 

30 Claude Lévi-Strauss: "The Culinary Triangle", Partisan review, 33, 1965, s 586 -
595. Se även: "Det rå, det kokte og det råtne - om matens kulturelle betydning. Sam-
taler i Samtiden, nr 6 1979, s 9 - 19, som innehåller en intervju med Claude Lévi-
Strauss. Här presenteras Lévi-Strauss' kulinariska triangel. Se också Claude Lévi-
Strauss: Anthropology and Myth. Lectures 1951 - 1982, Basil Blackwell, Oxford 1984, 
s 39 - 40. Se vidare Mennell, a a. 

31 Samtiden, nr 6 1979, a a. 
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Figur 2.1 "Den kulinariska triangeln", efter Claude Lévi-Strauss 
(intervju i Samtiden, 1979:6). 

Såväl Claude Lévi-Strauss som Mary Douglas intresserar sig för den 
symboliska innebörden i mat. Douglas visar på matens kommunikativa 
aspekter. Hon ställer också frågan vad som egentligen är mat. Vad går att 
äta? Vad klassificeras som mat och vad är inte mat? Om någon lämnar 
rester på sin tallrik, så kan det möjligen gå till hundmat eller grismat eller i 
sophinken, i vart fall i vår västerländska överflödskultur. Det går inte för 
sig att spara de rester en person lämnat på sin tallrik för att servera dem vid 
nästa måltid, säger Douglas. Inte heller kan väluppfostrade människor äta 
upp vad en annan har lämnat på sin tallrik, menar hon. Vi vill gärna 
förklara detta i termer av hygien eller gott uppförande. Det finns dock 
undantag. En mamma kan äta upp vad hennes tvååring ratar och ett 
älskande par kan utan vidare äta på samma äpple. Här är de hygieniska 
reglerna satta på undantag. Douglas definierar smuts som "matter out of 
place", dvs något som hamnat på fel ställe. Matrester på en annans tallrik 
är inte oätbara i sig, de har bara hamnat på fel ställe. Om födan är ätbar 
eller ej, mat eller icke-mat, är i vissa avseenden situationsbundet. Douglas 
menar att vi kan förstå matvanor först då vi sätter in dem i den kulturella 
kontext där de hör hemma.32 

Människor talar med varandra eller snarare signalerar till varandra med 
allt det de gör i det dagliga livet. Det dagliga livet utmärks av ordning och 
system, vilken kultur det än må gälla. Vad maten beträffar, så innehåller 
valet av maträtter, valet av ingredienser, måltidens komposition, rätternas 
inbördes ordning, måltidernas tidsmässiga uppdykande under dagen, 
säsongsordning etc, mängder av information om samhällets organisation.33 

32 Murcott, 1988, a a, s 10 - 13. 

33 Douglas: "Deciphering a Meal", a a, 1972, s 61 - 81. 
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Mary Douglas riktar sig ibland direkt till nutritionister och kostupplysare 
och menar att det inte är någon idé att försöka ändra människors matvanor, 
om man inte försöker förstå den struktur och underliggande mening som 
finns inrymd i varje enskild måltid och i det dagliga måltidsmönstret.34 

Mot teorier som koncentrerar sig på symboler och tecken vänder sig 
Marvin Harris.35 De har sina begränsningar och blir blott teorier om 
idéernas mathistoria, säger han och kritiserar dem i boken Good to Eat. 
Titeln anspelar på Lévi-Strauss som ser mat som "good to think" eller "bad 
to think", dvs som anser att mat enbart har ett symbolvärde. Harris 
ifrågasätter inte att mat kan innehålla budskap och ha symbolisk mening. 
Men vilket kommer först: betydelsen eller smaken? Människor väljer sin 
mat mer strikt efter "cost-benefit"-kriterier, menar Harris. Vilket kommer 
först, det praktiska-materiella eller det symboliska? Maten måste först ge 
näring åt människornas magar innan den kan mätta deras sinnen. Det vill 
säga: först näring, sedan kultur. 

Kontentan i Harris teser är att det som folk föredrar att äta är bra att äta 
och det som folk undviker inte är bra att äta.36 De val som människor gör 
beträffande mat gäller för det första de ansträngningar och det arbete som 
krävs för att skaffa födan, för det andra arbetsinsatsen för att bereda olika 
typer av föda och slutligen innehållet i näringshänseende för olika 
alternativ. Harris ser framför allt till skillnader i preferens för kött 
gentemot vegetabilier. Som exempel tar han den stora efterfrågan på kött i 
Polen i början av 1980-talet, i dagens USA, hos bushmän i Afrika, hos 
aborigines i Australien m fl. Han framhåller den värdefulla näringen i kött 
och andra animaliska produkter och avfärdar talet om att det skulle 
föreligga risker för cancer och hjärt-kärlsjukdomar vid hög konsumtion. 
Att människor över hela världen har en sådan "hunger efter kött" (avsnittet 
heter "Meat Hunger") måste betyda att kött har en särskild betydelse 
nutritionellt sett för hela människosläktet, menar han.37 

Med ett annat exempel på komparativa fördelar försöker Harris förklara 
varför så många barn världen över lider av xeroftalmi (blindhet på grund 
av A-vitaminbrist), när det vore både enkelt och billigt att häva detta 

34 ICA-Kuriren nr 48, 1982. 

35 Marvin Harris: Good to Eat. Riddles of Food and Culture, Allen & Unwin, London 
1986. 

36 Harris, a a, s 13 - 17, och s 235 ff. 

37 A a, s 19-46. 
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vitaminbristsymptom genom att ge barnen mörkgröna bladgrönsaker och på 
så sätt bredda den ensidiga dieten, som oftast består av ris. Enligt Harris är 
det ett (omedvetet?) ställningstagande som föräldrarna gör i sin aversion 
mot mörkgröna bladgrönsaker; det är ett försök att i första hand se till att 
tillfredsställa det undernärda barnets energi- och proteinbehov. Och då är 
ris avsevärt bättre.38 

Om Harris studerar kostvanor i ett världsperspektiv men i ögon
blicksbilder, impressionistiskt och ahistoriskt, så gör Sidney Mintz det 
motsatta: ser på konsumtionen av en enda produkt i ett historiskt pers
pektiv.39 Mintz, som är professor i antropologi i USA, berättar om 
sockerkonsumtionens enorma ökning från 1600-talet fram till våra dagar. 
Sötma och makt är Mintz tema. Smaken för sött, inbyggd i våra gener, kan 
inte ensam förklara den enorma ökningen i socker konsumtion, som skett i 
modern tid. Det måste finnas andra faktorer, säger Mintz och granskar 
sockrets produktions- och distributionsprocesser och hur de förhåller sig 
till efterfrågan och konsumtion av produkten. Efterfrågan medför att 
tillgången ökar och tillgången får efterfrågan att växa. Men det är inte ett 
strikt självgående ekonomiskt spel som föranleder detta. Det är på grund av 
mänsklig medverkan och mänskliga intressen som tillgång och efterfrågan 
haussar varandra och det som ligger bakom är makt. Makten dväljs på alla 
nivåer från plantagen till fabriksägaren till internationell handel och vidare 
till nationernas politiska intressen. 

Innebörden i att konsumera socker förändras drastiskt. Från att ha varit 
ett tecken på lyx, förbehållen de rikaste, blir detta till slut en vardagsvara, 
äten av alla och envar. Mintz menar att här ligger kärnan i varors 
symbolvärde. Sockret i sig har inget symbolvärde, betydelsen är en 
konsekvens av handlingen. Det budskap som finns inkodat i socker för
ändras som ett resultat av den växande konsumtionen. Det är en diskussion 
om sötma och makt, om hur något får ett värde och hur mat, i detta fall 
socker, kan fungera som maktmarkör. 

All Manners of Food, av Stephen Mennell,40 är ett sociologiskt försök 
att förklara varför människor äter som de gör. Mennel ställer inte frågan 
varför människor utvecklar de preferenser de har. Han frågar i stället hur 

38 A a, s 242 ff. 

39 Sidney W Mintz: Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, Elisa
beth Sifton books, Penguin books, New York 1986. 

40 Mennell, a a, s 2. 
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de har haft möjlighet att vänja sig vid det de verkligen äter och drar en 
parallell med Howard Beckers41 klassiska sociologiska betraktelser över 
hur man blir marijuanarökare, som visar hur nybörjaren måste lära sig 
hantera drogen, vänja sig vid den. Detsamma måste gälla för många 
maträtter och smaker, till exempel kaffe. Kaffe smakar dåligt de första 
gångerna man dricker det, men efter ett större antal koppar har man svårt 
att vara utan drycken, säger Mennell och refererar till aktuell forskning om 
smakperception.42 Det är inte psykologiska förklaringar han söker efter 
utan snarare kulturella förklaringsmodeller. Hur utvecklar sociala grupper 
sina smaknormer? Människor i en grupp visar sig ofta ha ungefär likadana 
smakpreferenser vad gäller mat, men de skiljer sig, ibland i avsevärd grad, 
från vad andra grupper har för smak. 

Mennell jämför matvanornas utveckling i England och Frankrike. "The 
Civilising of Appetite" växte fram när människorna började ha tillräckligt 
med mat, så att de inte längre behövde svälta. När det är ont om mat är 
man mycket mindre noga med valet av föda, men när människan börjar 
känna sig säker på att ha tillräckligt att äta blir smak viktigt. Smak, både 
vad gäller mat och andra kulturens domäner, är tecken på åtskillnad, på 
markering av vad som anses bra och dåligt. Det betyder att vissa saker 
accepteras och att andra förkastas. När de besuttna helt enkelt inte kunde 
eller orkade äta mer, började de utveckla skillnader mellan sig och dem 
som kom närmast under på samhällsstegen, skillnader som baserar sig 
varken på tillgång eller på näringsnytta utan just är åtskillnadsmarkörer. 
Att Frankrike och England, som tas som exempel, utvecklade helt skilda 
smaker anser Mennell berodde på de två aristokratiernas skilda politiska 
makt. I Frankrike var aristokratin nära knuten till hovet, mer som 
konungens personliga tjänare och mindre engagerade i landets politiska 
styrelse eller militärmakt och således i behov av att markera hierarkier. 
Den engelska aristokratin hade däremot större verklig politisk makt och var 
därför mindre sysselsatt med att utveckla yttre symboler för åtskillnad. 
Teorin om civilisationsprocessen har Mennell hämtat från Norbert Elias,43 

som beskriver hur samhällsförändringen, från feodal samhäll e till modern 

41 Howard Becker: "Becoming a Marijuana User" in Outsiders, New York Free Press 
1963, s 41-58. 

42 Menell, a a, s 2 och 333. 

43 Norbert Elias: The Civilizing Process, vol 1, "The History of Manners", Pantheon 
Books, New York 1982. Norbert Elias: Sedernas historia, Atlantis, Stockholm 1987. 

44 



stat, förde med sig förändringar i seder och bruk, i sättet att uttrycka 
känslor, ja till och med i n ågot så fundamentalt som aptiten. 

På temat "markera åtskillnad" finns ytterligare några verk att lägga 
märke till. Först i raden är Thorstein Vehlens The Theory of the Leisure 
Class44 som från sekelskiftets USA berättar hur de besuttna med hjälp av 
iögonfallande konsumtion (conspicuous consumption), extravaganta manér, 
kläder, mat etc markerar sin samhällsposition. När mättnaden är total gör 
man bruk av något som Veblen kallar ställföreträdande konsumtion 
(vicarious consumption), stora fester, dyrbara presenter, flott klädda 
tjänare, allt för att markera makt och position. 

Roland Barthes45 söker, liksom Mary Douglas, efter den grammatik 
som finns inkodad i maten. Den liknar en språklig kod som är 
underförstådd men som kan tolkas. Ta till exempel skillnaden mellan bitter 
och söt smak i choklad, säger han. Söt choklad associeras i USA med lägre 
samhällsklasser medan bitter choklad förknippas med överklassen. Men 
precis som språket är föränderligt, så är också matens grammatik det. En 
tid förknippades vitt bröd med förfining och fest; i en annan tid är det 
mörkt bröd som signalerar elegans. Grammatikreglerna fungerar här i en 
vidare mening än att vara en språkregel för vad som är rätt och fel. Här 
anges även makt och underordning. 

La Distinction46 är titeln på Pierre Bourdieus stora arbete om livsstilar. 
Bourdieus analys av distinktioner, särskiljande på den sociala arenan, kan 
ses som en utveckling av Vehlens teori om den iögonfallande och därmed 
särskiljande konsumtionen. Bourdieu konstruerar för sin analys det sociala 
rummet. Det är ett slags klassbegrepp och inrymmer i Bourdieus termer 
den dominerande klassen, småborgerskapet och de folkliga klasserna 
(arbetare och jordbrukare). Det sociala rummet47 konstrueras av två axlar, 
en lodrät som anger kapitalvolym och en vågrät som anger ekonomiskt 
kapital i den ena riktningen och kulturellt kapital i den andra. Ovanpå det 

44 Thorstein Veblen: The Theory of the Leisure Class, Viking Press, New York 1965. 
(1899). Thorstein Veblen: Den arbetsfria klassen, Vinga Press 1986. 

45 Roland Barthes: Mythologies, Granada Publishing Ltd 1980. Roland Barthes: "Matens 
'grammatikk'. Om ernaeringens psykosociologi". Samtiden nr 6, 1979, s 32 - 39. 

46 Pierre Bourdieu: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1984. 

47 Bourdieu, a a, s 128 - 129 och s 186. Se även Pierre Bourdieu: Kultursociologiska 
texter, Salamander, Stockholm 1986, s 282 - 283. 
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sociala rummet lägger Bourdieu, nära nog som en transparang, livsstilarnas 
rum, en karta över smakens fördelning. 

De fält som de sociala rummen och livsstilarnas rum bildar benämnes 
"champs", som betyder fält eller rent av slagfält. På dessa falt är klasserna 
utplacerade i sina positioner och deras livsstilars signum utmarkerade i 
livsstilarnas rum. Kultur är för Bourdieu liktydigt med legitim, 
dominerande, auktoriserad kultur, det som vi här i Sverige ofta betecknar 
som finkultur. De dominerande klassernas smak karaktäriseras av en 
utvecklad känsla för distinktioner. Man vet vad som är rätt och fel. Detta 
finns till och med inlagrat i kroppen i form av något som Bourdieu kallar 
habitus. Det är för att citera en av Bourdieus uttolkare i Sverige: 

Habitus är de system av dispositioner som människor förvärvar genom att vistas i en 
bestämd social miljö (hem, skola etc) och som sedan tillåter dem att utifrån ett litet antal 
principer generera de tanke- och handlingssätt som krävs på de olika sociala fält där de 
hamnar.48 

Fältet eller fälten där klasserna är utplacerade är konkurrensfält, 
befolkade av människor som strider om något som står på spel och som är 
gemensamt för dem. Fältet är den sociala arena där människor kan röra sig. 
Människor inträder här med sin habitus som emellertid utmärks av att vara 
trögrörlig. Habitus kan därför bli dysfunktionell. Det är de dominerande 
klassernas smak som bestämmer graden och arten. Småborgerskapet intar 
en förmedlande eller snarare en uppåtsträvande position som kan beskrivas 
som att vilja men inte kunna tillägna sig det dominerande för
hållningssättet. De folkliga klasserna förväntas vara nöjda med sin lott 
inom kultursfären. 

I min presentation av forskning om kost som ett kulturfenomen försöker 
jag hålla i sär tre skilda synsätt. Det första är idén om de generella lik
heterna. Mat är kulturyttringar, mat har symbolvärde, mat är kommu
nikationsmedel. På nästa nivå tillkommer en dimension av makt; mat 
markerar åtskillnad mellan grupper. Den tredje nivån, och jag säger nivå 
eftersom jag betraktar de skilda synsätten som kumulativ kunskap, är 
ganska ny. Här tillkommer en faktor som tidigare inte beaktats, 
åtskillnaden mellan kvinnor och män i relation till maten. Arbetsdelning i 
hushållet, fördelning av ansvar, fördelning av de bästa matbitarna mellan 
medlemmarna i ett^ hushåll är sådant som tas upp till granskning. 

48 Donald Broady: "Agent till subjekt" Skeptron 1, Donald Broady & Ulf P Lundgren 
(red), Symposion, Stockholm 1984. 
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Kosthushållet, oftast detsamma som familjen, ses inte här som en enhet 
med lika skyldigheter, rättigheter och värde för alla. Här blir könsmakt och 
könskamp synliggjorda. 

Jack Goody49, socialantropolog från Storbritannien, ställde ur
sprungligen frågan hur det kan komma sig att traditionella afrikanska 
kulturer i så stor utsträckning saknar differentierade kosthåll (cuisine) även 
i stora stater med differentierade politiska strukturer. Goody menar att det 
inte är tillräckligt att studera matens "språk" eller symbolvärden; det är 
snarare i hushållens struktur och klassmönster förklaringarna skall sökas. 
Mat och sexualitet är båda att hänföra till den mänskliga produktions- och 
reproduktionsprocessen, menar han. Produktionen av mat är knuten till 
produktionen av materiella ting och bör därför relateras till den eko
nomiska sfären. En analys av matproduktionsprocessen bör därför göras 
mellan klasser eller skiktningar och med politiska förtecken. För att 
specificera, säger Goody, så omfattar studiet av matproduktionen fyra 
huvudområden: odling, upplagring, handel, tillagning och ätande, och 
dessa områden representeras i sin tur av produktion, distribution, 
beredning och konsumtion. 

De fyra huvudområdena, från produktion till konsumtion, som Goody 
talar om vill han gärna utöka med ett område som ofta är bortglömt. Där
med menas det som kommer efter konsumtionen, nämligen undanröjning, 
städning. En tablå över processerna, vilka faser de rymmer och vilka 
platser de äger rum på får följande utseende:50 

Processer Faser Platser 

Odling 
Lagring/handel 
Matlagning 
Ätande 
Uppstädning 

Produktion 
Distribution 
Beredning 
Konsumtion 
Undanröjande 

Lantgårdar 
Marknad 
Kök 
Matbord 
Diskbänk 

De två första faserna domineras av ekonomiska och politiska faktorer. 
Den tredje fasen, matlagning, äger rum i köket och är vanligtvis en 

49 Jack Goody: Cooking, Cuisine and Class. A Study in Comparative Sociology. Cam
bridge University Press, Cambridge 1982. 

50 A a, s 44 ff. 
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kvinnornas och tjänstefolkets arena där den könsliga arbetsdelningen blir 
tydliggjord. Den ijärde fasen, ätandet, är där gruppens identitet och 
differentiering träder fram i grupperingen runt matbordet. Äter man 
tillsammans eller enskilt? Finns det skillnader i hur olika samhällsgrupper 
äter? Detta är arenan för vardagsmåltider och fester, för förbud och 
preferenser, för bordsskick och sätt att servera och bjuda på maten. Den 
femte fasen, bortstädningen, att diska och ta hand om resterna, är även den 
av stor betydelse. 

Arbetet med att anskaffa mat till hushållet, laga mat, och att efter 
måltiden städa undan och diska har inte i någon nämnvärd grad beaktats 
inom kostforskningen. Visserligen nämner Goody de arbetsprocesser och 
därmed också de arbetsplatser där såväl matlagning som disk och bort-
städning äger rum, men det stannar därvid. Arbetsprocesserna förblir ändå 
i det närmaste osynliga. Goody pekar likaså på den könsliga och 
klassmässiga arbetsdelningen i arbetet med maten: det är kvinnornas och 
tjänstefolkets domäner. Köket är en de underordnades arbetsplats. Det tas 
närmast för givet, så är det - och det är inget mer med det. Skulle män 
syssla med matlagning, då är det i den högre skolan. Det finns dock 
forskare som på senaste tid intresserat sig för det osynliga eller snarare 
osynliggjorda arbetet i kök et och den eventuella effekt detta kan ha på valet 
av mat. Inte bara den könsliga arbetsdelningen utan även den relativa 
distributionen51 av maten inom familjen, hushållet, är föremål för 
diskussion. 

I Norge genomfördes i början av 1980-talet ett forskningsprojekt med 
titeln Mat: Arbeid og kultur. Tre forskare, Elisabeth Fürst, Sidsel Glefjell 
och Bj<£rn Wold har i separata rapporter redovisat skilda infallsvinklar på 
företeelsen mat som ett samhällsfenomen. Fürst52 ser moderna matvanor 
som en konflikt mellan det traditionella och det moderna, Glefjell53 

51 Marion Kerr & Nicola Charles: "Servers and providers: the cistribution of food within 
the family", The Sociological Review 1986:34 s 115 - 157 Anne Murcott: '"It's a 
pleasure to cook for him': Food, Mealtimes and Gender in some South Wales House
holds", The Public and the Private, Gamarnikow m fl (eds), Heineman, London 1983, 
s 78 -90. 

52 Elisabeth Fürst: "Vår matkultur: konflikt mellom det trad isj : nelle og det moderne", 
Mat: arbeid og kuhur, Delrapport 4, Melding nr 92, Statens iastitutt for forbruks forsk
ning, Lysaker 1985. Se även Elisabeth Fürst: "The cultural Significance of food", The 
Sociology of Consumption, Per Otnes (ed), Solum Forlag, Oslo 1988. 

53 Sidsel Glefjell: "Arbeidsdeling og matlaging." Mat: arbeui og kuUur, Delrapport 3, 
Melding nr 91, Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker 1985. Sidsel Glefjell: 
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diskuterar arbetsdelningen i hushållen men menar även att kvinnornas 
matansvar är en väg till "mannens hjärta" och ett sätt att ge barnen trygghet 
i tillvaron. Bj</>rn Wolds54 insats i projektet är att granska och empiriskt 
pröva olika samhällsteoriers relevans för att förklara hushållens matvanor 
och kosthåll. Enligt de analyser som Wold utfört synes ekonomisk 
rationalitet vara av ringa betydelse för hushållsarbetets omfång och han 
slutar sin uppsummering med orden: 

Siden Ekonomiske faktorer spiller liten rolle, må et arbeid for 4>kt likhe t i fordelingen av 
husholdsarbeid^: mellom husmor og husfar basere seg på andre strategier enn lik timel^nn 
i linnet arbeid.55 

Antologin The Sociology of Food and Eating56 tar i en rad essäer upp 
matens sociala betydelse. Mat ses som bärare av ideologier, som uttryck 
för moral och som tecken på kulturella värderingar av manligt och 
kvinnligt. Antologin har ett mycket blandat innehåll. Här nedan presenteras 
några centrala tankegångar ur boken. 

Det är en allmän uppfattning att det är kvinnans uppgift att sköta om 
matlagningen i hemmet och att mannen skall vara den som drar pengarna 
till huset. Om det "normala" bryts, till exempel genom skilsmässa, kan 
matordningen rubbas. Makarna som varit vana vid att äta tillsammans 
måste nu äta ensamma. Mannen blir kanske tvungen att laga maten själv. 
Ett nytt äktenskap får det hela att "återgå till ordningen"; det nya 
äktenskapet beskrivs i termer av balans och ordning i livet med bland annat 
regelbundna matvanor. Det gamla, upplösta äktenskapet ställs i kontrast till 
det nya. Det är vid spisen och vid matbordet som de sociala relationerna 
konstrueras och rekonstrueras.57 

Samma tema tas upp i en uppsats om kvinnomisshandel. Synen på den 
könsliga arbetsdelningen blir tydliggjord i de omedelbara skälen till att 

Mat: veien til barnas trygghet og mannens hjerte?, Statens institutt for for-
bruksforskning, Lysaker 986. 

54 Bj<£rn W old: "Mat: husholdsforbruk og husholdsarbeid. En oversiktsrapport", Mat: 
arbeid og kultur, Delrapport 1, Melding nr 90, Statens institutt for forbruks forskning, 
Lysaker 1985. Bj^rn Wold: "Husholdsarbeid med mat", Mat: arbeid og kultur, Del
rapport 2, Rapport nr 98, Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker 1986. 

55 Wold: "Husholdsarbeid med mat", a a, s 180. 

56 Anne Murcott (ed): The Sociology of Food and Eating. Essays on the sociological 
significance of food, University College, Cardiff and Welsh National School of Medi
cine, Gower 1983. 

57 Jacquelin Burgoyne & David Clark: "You Are What You Eat: Food and Family 
Reconstitution", The Sociology of Food and Eating, Anne Murcott (ed), Gower 1983. 
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mannen misshandlar sin hustru.58 Han slår henne för att hon inte har maten 
färdig i tid eller för att hon inte får de pengar som han ger henne att räcka 
till mat. Misshandeln kan utlösas av till synes bagatell artad e skäl. Han 
misshandlar henne för att hon inte kan fullgöra de sysslor som, enligt hans 
åsikt, ankommer på en kvinna. I misshandelssituationen blir maktrelationen 
skrämmande tydlig. 

En symbol och ett synligt tecken på att kvinnan i hemmet vet sin plats är 
en "lagad middag" med kött, potatis, en eller två grönsaker och sås därtill. 
Vem får de bästa bitarna? Vem tillhandahåller maten? Vems tid skall tas i 
anspråk för matlagning? Vem skall se till att maten kommer på bordet i tid? 
Här visar författarna59 hur mat och matordning, "distributionen av kött
bitarna" och tillagningen av en "riktig middag" med kött och potatis och 
tillbehör blir till en social markör av både det kvinnliga och manliga könet, 
det som nu ofta benämns "gender" eller "genus".60 

Women, food and families61 är en bok om kvinnnor och mat. "Eftersom 
den handlar om kvinnor och mat så handlar den också om män och barn 
och familjer, i det här fallet familjer med förskolebarn". Så inleder 
författarna Nickie Charles och Marion Kerr en rapport om en studie av 
matvanor i engelska småbarnsfamiljer. Författarna visar hur man kan 
betrakta matvanor som ett sätt att symbolisera sociala relationer och hur 
dessa relationer reproduceras genom de dagliga matvanorna. Frågor de 
ställer i boken är: På vilket sätt bidrar matvanor till <tt återskapa social 
ordning? Hur reproduceras socialt kön och klass genom familjens 
matvanor? Vad kan man säga om mat och matvanor i erhållande till den 
rådande patriarkala familjeideologin? 

58 Rhian Ellis: "The Way to a Man's Heart: Food in the Violent Home", The Sociology 
of Food and Eating, Anne Murcott (ed), Go wer 1983. 

59 Kerr & Charles: "Servers and providers: the distribution of food within the family", a 
a 1986, s 115 - 157. Anne Murcott: "On the social significance of the 'cooked dinner' 
in South Wales", Anthropology offood, Social Science Inforr lation, SAGE, London 
and Beverly Hills, 21, 4/5, 1982. Anne Murcott: "We eat what we are: beliefs about 
food and eating", Sosiaalilåäketieteellinen Aikauslehti 1986: 2", s 79 - 84. Anne Mur
cott: "Opening the 'black box': food, eating and household relationships", 
Sosiaalilåäketieteellinen Aikauslehti 1986: 23, s 85 - 92. Murcott: "'It's a pleasure to 
cook for him': Food, Mealtimes and Gender in some South Wales Households", a a 
1983, s 78 - 90. 

60 Om begreppen gender och genus, se Yvonne Hirdman: "Gensusystemet - reflexioner 
kring kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3, 1988, s 49 - 63. 

61 Nickie Charles & Marion Kerr: Women, food and families, Manchester University 
Press, Manchester 1988. 
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Christine Delphy62 har tidigare visat hur statusmat som kött och alkohol 
förbehålls männen i lantliga franska familjer. Det är i och för sig ingen 
nyhet - samma sak påpekade Boalt63 för Sverige på 1930-talet. Det nya 
som Kerr och Charles poängterar och lyfter fram är hur matvanor skapar 
och återskapar maktrelationer mellan familjemedlemmar. De visar också att 
klasstillhörighet har en signifikant påverkan på matvanor och att matvanor 
reflekterar, vidmakthåller och återskapar ett klassförhållande.64 Sålunda 
menar Charles och Kerr att vanor som omger den dagliga distributionen av 
mat i hushållen både reflekterar och skapar sociala kategorier, att mat 
förmedlar budskap om såväl makt som status, kärlek och hat, och att mat 
agerar som nyckel både för att utestänga och markera tillhörighet i en 
grupp. 

Boken slutar med ett råd till dem som arbetar med att försöka förändra 
folks matvanor: 

Det allra mest effektiva sättet att påverka matvanor vore att kontrollera livsmedels
produktionen, vaije annan strategi har föga chans att lyckas. Men om man ändå försöker 
med någon annan metod så måste den strategin ha i åtanke att mat inte är något som man 
bara äter för att til lfredsställa fysiologiska behov och för att hålla ihop kropp och själ. Man 
måste komma ihåg att den mat vi äter och det sätt varpå vi äter den i sig är socialt 
skapade/konstruerade och tillfredsställer månget behov som är socialt snarare än biologiskt 
bestämt. Utan att försöka förstå och erkänna detta är vaije försök till en framgångsrik 
påverkan knappast möjlig att bli effektiv och kommer bara att ännu mer öka skuldbördan 
(det dåliga samvetet) som redan ligger så tung på kvinnornas axlar (min övers). 

Den internationella forskningen om kost och kultur, så som den be
skrivits i detta avsnitt, är inte gjord i avsikt att redovisa allt som gjorts på 
området. Min intention har snarare varit att försöka peka på en rad olika 
inriktningar. Ett gemensamt drag är synen på mat som något utöver och 
vida mer än blott näringsämnen för människokroppens materiella upp

62 Christine Delphy: Close to Home. A materialist analysis of women's oppression, 
Hutchinson & Co, London 1984. 

63 Boalt, a a. 

64 Ordagrant säger Charles & Kerr så här: However, although the precise form taken by 
gender and age divisions may depend on class, gender and age divisions persist 
throughout the class structure. Women are subordinate to men and children are subor
dinate to adults. And these social relations of power are reflected in every aspect of 
family eating that we have explored. Returning to our original question we can there
fore say that f ood practices within the family reflect and reproduce social divisions of 
gender, age and class and, because of this, contribute to the maintenance of the social 
order - a social order characterised by inequalities between women and men, adults 
and children and diffrent social klasses.(Charles & Kerr, a a, s 235) 

65 A a, s 239. 
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byggnad. Det som skiljer är synen på var matens betydelse kan anses ligga, 
i symbolvärdet i sig eller i den kamp om makt på det sociala fältet där 
maten utgör en maktmarkör. Viktigt är också att såväl klassmässiga som 
könsliga maktrelationer lyfts fram och ventilerats i matforskningen. 

Svensk forskning om kost och kultur 

Den svenska forskningen om mat ur ett samhällsperspektiv är tämligen 
blygsam.66 Jag skall här göra en översikt över framför allt etnologisk och 
sociologisk matforskning i Sverige. 

En tidig undersökning av kostvanor i svenska hushåll är Carin Boalts 
27000 måltider,67 Det var Kooperativa Förbundet, som med hjälp av KFs 
Gillen gjorde en undersökning av matvanorna i svenska hem i mitten av 
1930-talet. Resultaten sammanställdes av Boalt. I rapporten redovisas 
intressanta och rätt uppseendeväckande klass- och könsskillnader i mat
vanor. Skillnader inte blott mellan olika grupper utan även mellan 
medlemmar i samma familj. 

Syftet med den undersökningen var att försöka klarlägga kostvanorna i 
ett antal familjer för att erhålla kännedom om de faktiska näringsförhållan
dena och för att från centralt håll kunna ingripa med relevant "upplysning 
och propaganda". Allt gjordes i akt och mening att förbättra folkhälsan. 
Hushållens matordning redovisades i f orm av två protokoll, ett livsmedels
protokoll som redovisade mängd och kostnad för de livsmedel som använts 
under perioden och ett mathållningsprotokoll som redovisade matordning, 
matsedel och vem som åt vad. Resultaten visade skillnader i matvanor 

66 Wulf Becker gör i Svensk kost, a a, en sammanställning över kost- och kostvaneunder
sökningar i Sverige. Han skiljer mellan tidiga kostundersökningar, näringsberäknade 
kostundersökningar och undersökningar där kosten bedömts med andra metoder. I den 
första gruppen finns "Den stora norrlandsundersökningen", Odin (1934) och 27000 
måltider Boalt (1939). Bland undersökningar där kosten bedömts med andra metoder 
finns en relativt tidig sociologisk undersökning av matvanorna i två svenska städer, 
gjord av Persson och Nystrand (1955), Rune Persson & Björn Nystrand: En under
sökning av matvanorna i t vå svenska städer, Sociologiska institutionen, Lunds univer
sitet, Lund 1955. Den finns även publicerad under beteckningen: Biörck, G., Persson, 
R., Nystrand, B. "Något om kostvanor och deras bakgrund i en svensk befolkning", 
Socialmedicinsk Tidskrift 32:357, 1955. Ytterligare ett par undersökningar bör här 
nämnas, Jönsson: Svenska folkets matvanor, a a 1962. Det är en enkät till drygt ettu
sen hushåll. Låginkomstutredningens kostvaneundersökning presenteras under titeln: 
Sten Johansson: Den vuxna befolkningens kostvanor, Allmänna Förlaget, Stockholm 
1971. 

67 Boalt, a a. 

52 



mellan arbetar- och tjänstemannafamiljer både vad gäller konsumtion av 
enskilda livsmedel och livsmedelsgrupper och vad måltidsordning beträf
far.68 I undersökningen kom i dagen tydliga skillnader i fördelningen av 
maten inom den enskilda familjen. "Matordningen i en familj är oftast 
upplagd med en betydligt större hänsyn till de vuxna förvärvsarbetande fa
miljemedlemmarna än till husmodern och barnen".69 Det finns ingenstans 
angivet vem i familjen som fyllt i protokollet, men det kan på goda grunder 
antas att det var husmodern, mamman, som stod för redovisningen efter
som formulären sändes till grupper inom KFs gillen som anmält sig till stu
dier av hemfrågor.70 

Vid sociologiska institutionen i Lund genomfördes 1955 en under
sökning av matvanorna i två svenska städer.71 I undersökningen framträdde 
skillnader i matvanor mellan framför allt socialgrupp I och III såväl i valet 
av maträtter som i attityder till matvanor.72 I en annan studie, gjord 1975, 
analyserar Ann-Mari Sellerberg73 konsumtionen av mat och dryck i några 
olika befolkningsgrupper. Indelningen i "matvärldar" baserades på klass, 
ålder och kön, men även på civilstånd och bostadstrakt i ett försök att se 
skillnader mellan olika grupper. Detta för att få kunskap om vilka 
inställningar och förhållningssätt till matvanor som existerar. 

Institutionen för etnologi, eller folklivsforskning, i Lund har från 1969 
en särskild avdelning för kosthåll och antologin Mat och miljö. En bok om 

68 Boalt gör en kvalitetsbedömning av kosten i graderna A till E främst efter förekomst 
av skydds födoämnen. A-kost står för högsta kvalitet, E för lägsta. Se s 69 ff. A- och 
B-kost är vanligast bland tjänstemannafamiljerna, C-kost är vanligare i a rbetarfamiljer 
än i tjänstemannafamiljer, D- och E-kost förekommer nästan uteslutande hos arbetarfa
miljer. Kvinnor i arbetarfamiljer har den sämsta kosten ur skyddsfödoämnessynpunkt 
(för lite vitaminer, mineraler och proteiner). 

69 A a, s 62. 

70 A a, s 11. Se även Vi Vill, Studieskrift för KFs gruppverksamhet, årg 3 (1936) - 5 
(1938), där man i artiklar förberedde och uppmanade läsarna, tillika kooperativa 
medlemmar, till att deltaga i undersökningen. 

71 Persson & Nystrand, a a, samt Björck, Persson & Nystrand, a a. 

72 Persson & Nystrand, a a, s 33 ff. Socialgrupp I äter mer fisk, inälvsmat, grönsaker 
och frukt. Socialgrupp III äter mer smör, kött, socker, potatis och bröd. Socialgrupp I 
har en mer varierad kost och en mer rationell inställning till matfrågor, socialgrupp III 
en mer traditionellt betingad och tung kost. 

73 Ann-Mari Sellerberg: En sociologisk analys av konsumtionsvanor, Sociologiska 
institutionen, Lunds universitet, Lund 1976. Ann-Mari Sellerberg: "Om olika synsätt 
på maten", Näringsforskning, 20, 1976, s 250 - 262. 
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svenska kostvanor14 är avsedd som kurslitteratur i ämnet "kosthåll". 
Målsättningen för studiet av det svenska kosthållet är att i en tid av snabb 
förändring studera det traditionella kosthållet i vårt land.75 Det anses 
trängande nödvändigt att göra det, innan förändringen hunnit gå för långt. 
Men inom etnologisk forskning ser man förhoppningsfullt på möjligheterna 
att hinna studera det traditionella, ty: "Industrialiseringen, som inom andra 
områden medförde radikala förändringar redan för hundra år sedan, har 
först i vår egen tid fått en genomgripande omfattning inom livs
medelsbranschen"76. 

Även om ämnet "kosthåll" erhöll en egen position inom folklivs
forskningen genom 1969 års studieordning, så var det inte då som kost
hål lsforskningen tog sin början. Uppteckningar och registreringar av det 
svenska kosthållet hade startat långt tidigare. Här bör nämnas Nils 
Keylands Svensk allmogekost11 från 1919 och Alfa Olssons Om allmogens 
kosthåll1* från 1958. En titt på bibliografin i Mat och miljö säger möjligen 
något om bredden, djupet och innehållet i kosthållsforskningen fram till 
1970-talet. Här finns titlar, bakom vilka döljer sig beskrivningar av 
kostvanor från olika landsändar, företrädesvis dock sydsverige: mat till 
vardags och mat till fest, enskilda yrkesgruppers matvanor (flottare, fis
kare, borgare, bönder etc), men också enskilda rätters historia (rökt skinka, 
torkade gäddor och surströmming, för att ta några exempel). Här finns 
historiska skildringar som "Den svenska folkkosten genom tiderna" eller 
"Svenska gästabud från alla tider".79 

Sedan 1970, då en internationell konferens om etnologisk matforskning 
anordnades i Lund, har denna forskningsgren vuxit och bland annat 
resulterat i en rad avhandlingar med mat som centralt tema. Gåsen,80 

74 Nils Arvid Bringéus (red): Mat och miljö, Gleerups, Lund 1970. 

75 A a, forordet. 

76 A a. 

77 Nils Key land: Svensk allmosekost, Bidras till den svenska folkhushållningens historia, 
Stockholm 1919. 

78 Alfa Olsson: Om allmogens kosthåll. Studier med utgångspunkt från västnordiska va
nor, Gleerups, Lund 1958. 

79 Mat och miljö, a a. 

80 Kurt Genrup: Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhål
lunden, Skrifter från fo lklivsarkivet i L und, nr 16, Lund 1975. 
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sillen81 och gotlandsdrickat82 blev under 1970-talet föremål för var sin 
avhandling, vars tema är att med kosten som spårelement söka komma åt 
djupare liggande företeelser i samhällsstrukturen. 

Matvanor liksom andra sociala yttringar av kultur, såsom kläder, möb
ler osv växlar och förändras över tid. Modernt i dag blir gammalmodigt i 
morgon.83 Genom det moderna markerar människan sin tillhörighet till 
gruppen. Man "delar namn"84 i gruppen. Det är inte så enkelt som att 
antingen vara för eller emot. Det gäller att vara lagom intresserad av det 
moderna. Förhållandet till det moderna utgör i sig en distinktion: "den 
kloke är aldrig först med det moderna - men håller inte heller längst fast 
vid det gamla".85 

Hur vi lär oss läxan berättar Ingrid Nordström i sin avhandling Till 
bords,86 I måltider till vardags och fest lär sig människorna moral och 
ordning och här lär man känna sin sociala status och ställning. Tidsmässigt 
är avhandlingen koncentrerad kring tiden 1870 - 1920, med en del 
tillbakablickar. Geografiskt och rumsligt är den avgränsad till sydsverige 
och bondens bord. 

Ännu ett bord dukat med moral och regler för distinktioner får vi av 
Annick Sjögren-de Beauchaine i avhandlingen The Bourgeoisie in the 
Dining-RoomP Måltidsritualer och kulturella processer i parisiska familjer 
av idag är underrubriken. Vid det borgerliga matbordet markeras 
normerna: här framstår bordsskick, val av maträtter, måltidsordning med 

81 Göran Norsander: Salt sill. En studie av kostvanor på sydsvensk landsbygd 1850 -
1940, Lund 1976. 

82 Anders Salomonsson: Gollandsdricka. Traditionell kultur som lokal identitetssymbol, 
Skrifter utgivna av etnologiska sällskapet i Lund, Karlstad Press 1979. 

83 Ann-Mari Sellerberg: Matens moden, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 
Lund 1982. Ann-Mari Sellerberg: Avstånd och attraktion. Om modets växlingar, 
Carlsson Bokförlag, Stockholm 1987. 

84 Sellerberg: Matens moden, a a, s 22. 

85 Sellerberg: Avstånd och attraktion, a a, s 44. 

86 Ingrid Nordström: Till bords. Vardagsmoral och festprestige i d et sydsvenska bonde
samhället, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1988. 

87 Annick Sjögren-de Beauchaine: The Bourgeoisie in the Dining-Room. Meal Ritual and 
Cultural Process in Parisian Families of Today, Institutet för folklivsforskning, Stock
holms universitet, Stockholm 1988. Sjögren-de Beauchaines avhandling ser jag som ett 
exempel på svensk forskning om kost och kultur trots att den behandlar borgerliga pa
risiska familjer. Avhandlingen är framlagd vid institutet för folklivsforskning i Stock
holm. 
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mera sådant som det rätta sättet i förhållande till andra gruppers normer 
och regler. Reglerna och valen kan, som sägs i avhandlingen, växla från en 
tid till en annan, men de betraktas aldrig som felaktiga. Den egna klassens 
normer anses av gruppen som de rätta. Det är mamma som lagar maten, 
pappa som i kraft av sitt yrkesarbetes tider bestämmer över punktligheten, 
men det är mamma som ska se till att det finns något att förhålla sig 
punktligt till. 

I många år träffades hela familjen Guillaume hemma vid lunchdags. Det var mamma och 
pappa och de fem barnen. Så höll det på ända till dess de två äldsta kom i tjugoårsåldern, 
då den ena hade hunnit rätt lån gt i sina medicinska studier och den andra fått a rbete långt 
hemifrån. Herr Guillaume fortsätter dock att åka hem på lunchrasten även om det bara blir 
för en halvtimme. Kvaliteten på den stunden uppväger besväret av den 45-minutersresa han 
måste göra. Han ser fram mot ett vällagat mål mat i d en vackra matssalen, där det dukats 
med linneduk, vitt porslin och vackra glas. Matlagningen behöver inte vara komplicerad, 
bordet behöver inte vara dukat med silver, men det ska vara prydligt, ordentligt och 
behagligt. "Quand les couvertes sont de travers, ce n'est pas une détente". Om det är 
slarvigt dukat, går det inte att ta ig en sig, brukar han säga. 8 (min övers) 

Och, fortsätter Sjögren-de Beauchaine, år av uppfostran med inriktning 
på estetism, ordning och kontroll har skapat herr Guillaume. Kravet på att 
få äta vid ett prydligt dukat bord har blivit till en del av hans natur. Han 
lider verkligen om han inte får det som han vill ha det. 

"Un vrai repas" (en riktig måltid), "vraie vie de famille" (äkta famil
jeliv) hänsyftar på det traditionella, det man lärt sig som barn. Såväl herr 
Guillaume som fru Guillaume och deras barn har lärt sig hur det ska vara. 
Det är deras habitus.89 

Sjögren-de Beauchaines90 avhandling är, enligt min mening, en sam
manfattning av hur långt den svenska forskningen om matkultur i e tt klass-
och könsperspektiv hunnit i dag. Författaren analyserar parisfamiljernas 
matvanor ur ett klassperspektiv i bourdieusk anda och tolkar valet av mat 
som exempel på distinktioner, markörer för grupp identitet. Hon antyder 
också könsliga differenser i förhållningssättet till mat och måltider och 
arbetsdelning. Hon antyder men fullföljer inte analysen. Fru Guillaume i 
citatet ovan vet sin plats. Det är underförstått och taget för givet att hon är 
hemma, lagar till och serverar de trivsamma luncherna. Hon har sin 
habitus. Sjögren-de Beauchaine ifrågasätter inte familjernas arbetsdelning. 

88 A a, s 110. 

89 A a, s 111 ff. 

90 A a. 
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Hon ser inte eller nämner i varje fall inte något om maktförhållandet mellan 
makarna. 

Några arbeten från senare delen av 1980-talet får här spegla dis
kussionen om matvanor som "sega strukturer". Kurt Genrup tar i Mat som 
kultur91 upp till debatt det svåra, för att inte säga omöjliga i att försöka 
förändra kostvanor hos en befolkning om man inte tar i beaktande matens 
kulturella och sociala aspekter. I Maten och myterna92 av Sören Jansson 
ifrågasätts både synen på "hur det är" och "vad som håller på att ske" med 
våra matvanor. Jansson menar att den numer ganska utbredda 
uppfattningen att våra måltider håller på att bli alltmer individualistiska och 
frukostliknande är en myt. Jansson ifrågasätter likaså uppfattningen om den 
könsliga arbetsdelningen i hushållet. Det Jansson vänder sig mot är den 
negativa synen på dagens matvanor. I de hushåll som han intervjuat är det 
betydelsefullt och viktigt att äta middag tillsammans. Och kvinnorna i 
familjerna förefaller inte ha det totala ansvaret för maten; ansvaret är delat. 
"Vi delar på arbetet - men hon gör vanligtvis mest", är en vanlig 
kommentar. Den grupp hushåll som Jansson intervjuat består av relativt 
unga, välutbildade personer på Söder i Stockholm. 

Att introduktionen av ny teknik kan konservera gamla vanor har Birgitta 
Johansson visat i sin avhandling om vad som händer i hushåll som 
anskaffat mikrovågsugn.93 Hushållen som deltog i undersökningen 
karaktäriseras som "early adopters", dvs som mer benägna för inno
vationer än andra, men det är för den skull inte säkert att de förändrar sina 
vanor. Måltidsordning och arbetsordning var de moment som förändrades 
minst. Där kunde man snarast se en förstärkning av de tidigare vanorna. 

Att flytta till ett annat land, att konfronteras med ny kultur får 
konsekvenser för matvanor. Gamla vanor, seder och bruk måste omprövas. 
Råvarusortimentet blir ett annat. Pris och kvalitet förändras. Det som i 
hemlandet var billigt, lättillgängligt och fräscht (till exempel grönsaker) 
blir dyrt, svåråtkomligt och ibland också av sämre kvalitet, eller tvärt om, 
beroende på flyttningens riktnig. Det som i hemlandet tillhörde baskosten 

91 Kurt Genrup: "Mat som kultur. Etnologiska kosthållsstudier", Tidskrift för nordskandi
navisk etnobgi, vol 5, 1988. 

92 Sören Jansson: "Maten cch myterna", Vår Föda, suppl 2 1988. 

93 Birgitta Johansson: Ny teknik och gamla vanor. En studie om mikrovågsugnens intro
duktion, Linköping Studies i.n Art and Science 28, Linköping universitet, Linköping 
1988. 
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och "fattigmanskosten" kan i det nya landet få status och anseende som 
bjud- och festmat. I och med att maten får ett nytt och starkare 
symbolvärde så får också arbetet med tillredningen en ny innebörd. Det 
som i hemlandet betraktades som vardagsgöra och som var ett kvinnoarbete 
kan nu bli en festritual eller en hobbyverksamhet och då ställer männen 
upp. Beatriz Borda granskar matens roll som identitetsmarkör hos 
sydamerikaner, som invandrat till Sverige.94 Intressanta är hennes 
iakttagelser av hur "de i hemlandet gällande könsgränserna överskrids". 
Jag är dock inte övertygad om att det är könsgränserna som överskrids, jag 
anser att det snarare är maten som ändrat status och därmed blivit möjlig 
att hanteras av männen. Att baka "empanadas", latinamerikanska piroger, 
kan en ung sydamerikansk man göra om han bor i et t annat land, men i sit t 
hemland skulle han aldrig komma på den idén. I hemlandet är matlagning 
ett kvinnogöra med låg status. Vardagsmaten har också den låg status. I 
Sverige har "empanadas" blivit en kultursymbol med status; "empanadas" 
är inte längre vardagsmat - och blir därför möjliga att hantera för en man. 

Sammanfattning 

Två olika infallsvinklar vid forskning om mat och ätande har varit 
utgångspunkten för denna beskrivning av forskningsläget. Den ena 
riktningen kallar jag kost och hälsa, den andra kost och kultur. Forskning 
om kost och hälsa är främst knuten till medicinsk vetenskap, natur
vetenskap, och människornas kostintag relateras till deras hälsotillstånd. 
Den andra inriktningen, kost och kultur, försöker tolka människornas 
matvanor som yttringar av kultur. 

Den mat som människorna väljer att äta är inte alltid den bästa för 
hälsan. Den kan vara för fet eller innehålla fel sorts fett eller vara för fattig 
på vissa mineralämnen eller alltför raffinerad och därmed fattig på fibrer. 
Tvärt emot det som Marvin Harris95 hävdar, att det som människan väljer 
att äta också är bra att äta, så hävdar nutritionsforskningen att det 
människan väljer att äta ofta inte alls är bra för henne. I Lévi-Strauss 

94 Beatriz Borda: "Kost och etnisk identitet", Mera än mat, Anders Salomonsson (red) 
Carlsson Bokförlag, Stockholm 1987. 

95 Harris, a a, s 13 ff. 
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kulinariska triangel96 står människan som omvandlare av natur till kultur. 
Matlagningen är att förvandla natur till kultur enligt den kulinariska 
triangelns mönster, men också ätandet är att uppta naturen, matens 
ursprung, i kulturen. Inom nutritionsforskningen ses valet av föda inte som 
av naturen givet. Människor i allmänhet vet inte sitt behov och väljer 
därför oftast fel och behöver ganska omfattande hjälp för att välja rätt, 
menar experterna. Att äta har blivit naturvetenskap. 

Men mat är inte bara medicin och naturvetenskap, mat är också uttryck 
för sociala relationer, mat är kommunikationsmedel människor emellan. 
Människan som biologisk varelse, natur, är underordnad människan som 
social varelse, kultur. Vad eller vem som är den bestämmande faktorn 
råder det delade meningar om. Somliga menar att det är människans egen 
vilja och handlande som är den bestämmande faktorn. Andra menar att de 
samhälleliga strukturerna bestämmer människans handlande. Ännu andra 
försöker sig på att göra en kompromiss, att se på valet av mat som ett 
resultat av både individens val och strukturernas tvång. 

Inom forskning om kost och kultur har uppkommit en rad intressanta 
frågeställningar om hur kulturella värderingar överförs runt matbordet, hur 
matordning och arbetsdelning påverkar eller påverkas av klass och kön, 
kort sagt: hur vi i kosthållet lär oss vilka vi är. Jag tar i mitt arbete detta 
som utgångspunkt. Men innan jag redovisar mitt forskningsprojekts 
empiriska material skall jag i nästa kapitel redogöra för en del 
föreställningar om mat och matvanor och vad dessa föreställningar kan få 
till följd. 

96 Samtiden, 6 1979, a a. 
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3. Våra föreställningar om maten: 
måltidsideologier 

Ordet ideologi definieras som "ett mer eller mindre väl sammanhållet sys
tem av uppfattningar av hur verkligheten är beskaffad och hur den borde 
vara".1 Ideologin omfattar de tankar, attityder och idéer som människor har 
om verkligheten runt omkring och människorna förhåller sig till dessa 
tankar och idéer på olika sätt. I praktiken utformas dessa tankar till ord och 
handlingar. I detta kapitel skall jag ta upp till diskussion det som jag vill 
kalla måltidsideologier, det vill säga idéer, attityder och uppfattningar om 
mat, måltider och måltidsnormer. 

Det naturvetenskapliga synsättet - och dess konsekvenser 

Den naturvetenskapliga infallsvinkeln på mat brukar vara förknippad med 
en ambition av att föra ut budskap om "den rätta näringen". Ju mer ny kun
skap som kommer fram, dess större blir behovet att informera om nyvunna 
rön. Genom hela kostupplysningseran hörs mottot: "Informera mera!" 
Kostråden har genom åren uttryckts på lite olika sätt i offentliga samman
hang. "Ät rätt - må bra!" är ett modernt uttryck för detta. 

Hur upplysningen eller informationen om rätt mat och goda kostvanor 
ska förmedlas, av vem och med vilka tekniker, har varierat över tid. Under 
1930-talet var hotet fattigdom och okunnighet och receptet var utbildning 
och utspisning.2 Utbildningen skulle rikta sig till de unga flickorna i form 
av skolköksundervisning, kurser i matlagning och näringskunskap; den 
skulle vara en fortsättning på den grundläggande folkskoleundervisningen 
för de lägre klasserna och ge en insikt i h usliga sysslor för de högre klas
sernas flickor. Det talades om utbildning av hembiträden men även av de 
professionella på området, skolkökslärarinnor, sjuksköterskor, barnmor

1 Bonniers lilla uppslagsbok, 4:e omarbetade upplagan, Bonniers Fakta Bokförlag AB, 
1984. 

2 Se kap 2, avsnittet "Kost- och näringsrekommendationer under 50 år". 
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skor, läkare och tandläkare. Dessa behövde utbildning i n äringsfrågor och i 
matlagning, ansågs det.3 

Långt tidigare hade professionaliseringen och vetenskapliggörandet av 
matlagningen tagit sin början. I samband med ökande kunskaper i kemi le
tade sig näringsfysiologiska handböcker in i köket. Ur Praktisk kokbokför 
hemmet från 1910 citerar jag: 

En riktigt sammansatt föda måste sålunda innehålla både kolhydrater, fett, äggviteämnen 
och salter samt naturligtvis vatten. 
Ur hvilka näringsmedel dessa ämnen skola hämtas, lär oss i allmänhet instinkten, och ju 
mera omväxlande födoämnena äro, desto mindre är risken att få en ensidigt sammansatt 
föda. 
Emellertid låter sig instinkten lätt vilseledas, och meningarna äro mycket delade om, 
hvilken sammansättning af födan som är den riktigaste. 

I inledningen till kokboken står angivet: 

I detta arbete lämnade uppgifter på födoämnens sammansättning, smältbarhet och 
näringsvärde samt de förekommande dietetiska matrecepten äro i öfverensstämmelse med 
läkarvetenskapens nuvarande ståndpunkt. 

I Magfrâgan6 ges många exempel på det vetenskapliga intåget i köket 
redan från 1800-talets mitt. Kvinnorna förklarades okunniga i "nästan alla 
omsorger och synnerligast i matlagning".7 Först skulle den borgerliga 
kvinnan informeras om de senaste kemiska vetenskapens rön på matens om
råde. Nästa steg var att förklara arbetarklassens kvinnor odugliga i m atlag
ning och hushållning.8 Att det i a rbetarklassen egentligen inte rörde sig om 

3 SOU 1938:6, Näringsfrågan, a a. För en diskussion om hemarbetets professionalise-
ring och om social ingenjörskonst se Gisselberg, a a. Se även Hirdman: Att lägga livet 
till rätta - studier i svensk folkhemspolitik, 1989 a a. 

4 Hanna Kamke: Praktisk kokbokför hemmet, Nordiska bokförlaget, Stockholm 1909, s 
11 f. 

5 A a, försättsbladet. 

6 Yvonne Hirdman: Magfrâgan. Mat som mål och medel i Stockholm 1870 - 1920, Ra
bén & Sjögren 1983. 

7 A a, s 122. 

8 A a, s 120 ff. För en jämförelse med internationella förhållanden se Bryan S. Turner: 
"The government of the body: medical regimens and the rationalization of diet", The 
British Journal of Sociology, 1982:33, s 254 - 269. 
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okunnighet utan om brist på tid till matlagning i det egna hemmet och brist 
på pengar till råvaror och hushållsredskap talades det inte om.9 

Ur en bok om hemkunskap från 1940-talet saxar jag följande: 

Få arbetsområden inom hemmet kräva så mycket intresse, kunnighet och individuell 
anpassning hos husmodern som det, som rör kosthållningen. Hon måste ta hänsyn till 
familjens sammansättning, vanor och ekonomi vid uppgörande av matsedeln och därvid 
tänka på, att kosten även skall uppfylla vissa fordringar i näringshänseende. Vaije hus
moder vet nämligen numera att det ej räcker med att laga mat, som endast ger mättnad, 
utan hon måste också se till, att kostens sammansättning i flera avseenden blir lämplig... 

Vid planläggning av matsedeln måste man först och främst taga hänsyn till att födan skall 
tillfredsställa kroppens behov av olika näringsämnen. Vidare skall den vara mättande, så 
att icke obehag av hunger uppträder långt före nästa måltid, samtidigt skall den vara 
smaklig och till sin sammansättning sådan, att en god matsmältning befordras.10 

Det är som synes många faktorer att ta hänsyn till och lära sig. Bokens 
syfte är att sammanfatta de viktigaste rönen inom ett hems skötsel. Den 
vänder sig främst till de unga som är i f ärd med att skapa sig ett hem men 
även till de äldre, mer erfarna husmödrarna eftersom ständigt ny kunskap 
och nya krav kommer upp. "En husmors utbildning kan därför aldrig av
slutas."11 

I en lärobok i hemkunskap från slutet av 1970-talet12 inleds avsnittet om 
kost med en diskussion om den orättvisa fördelningen av världens mat. I u-
länderna är det både brist på mat och brist på kunskaper som är orsaker till 
näringsbrist och bristsjukdomar, påpekas det i boken. I i-länderna har vi 
överflöd på livsmedel. Men vi har ofta inte heller tillräckligt med kun
skaper för att välja en bra kost. Vi kan bli både övergödda och felnärda på 
en gång. 

Ännu en nivå på okunskapen beskrivs i en rapport från Forskningsråds
nämnden, Spelet om maten.13 Rent allmänt, hävdas det, har den satsning på 
utbildning som skett från 1960-talet och framåt medfört att människor blivit 

9 Hirdman, 1983 a a. Se även Ulla Johansson: Att skolas for hemmet. Trädgårdsskötsel, 
slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i d en svemka folkskolan 1842-1919 
med exempel från Sköns församling, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 
Umeå 1987. Johansson menar, att orsakerna till arbetarfamiljernas dåliga kosthåll var 
av ekonomisk och strukturell natur, men att det fanns en tendens att bortse från sådant 
och definiera problemen i pedagogiska termer. Pedagogiska termer står som ett ut
tryck för okunnighet och behov av utbildning och information. A a, s 221 - 228. 

10 Hemkunskap, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm 1948, s 231. 

11 A a, s 3. 

12 Anita Holm, Marta Nilsson & Marianne Rydén: Hemkunskap, Sparfrämjandet 1977. 

13 Källa 19, "Spelet om maten", Peter Sylvan (red), Forskningsrådsnämnden 1985. 
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mer medvetna och krävande, bredare orienterade och med större förmåga 
att ta reda på saker och agera. 

Däremot forefaller inte kunskapen om hem och hushåll ha ökat. Man är emellertid så 
kunnig att man vet att man är okunnig. 14 

Ställ det yttrandet som gäller 1980-talet mot tankegångar vid sekelskiftet 
om kvinnornas okunnighet i matlagning och hushållning - och det uppstår 
ett ögonblick av förvirring. När har det egentligen funnits någon kunskap 
om mat och hushåll, och vem var det som i så fall besatt denna kunskap? 

Matens grammatik 

En kokbok15 är uppställd som en grammatik med avdelningar och under
avdelningar. Fiskrätter: kokta, stekta, gravade, inlagda ... På samma sätt 
indelas kötträtter, äggrätter, grönsaksrätter etc i olika avdelningar och un
deravdelningar. Det finns förslag på kombinationer, vad som kan tänkas 
som tillbehör och hur rätterna kan varieras. Somliga ryser inför tanken att 
kombinera stekt sill med lingonsylt eller stekt strömming med tomat
ketchup. För andra är detta fullt möjligt och betraktas som en delikatess. 
Glass och bananskivor är en helt acceptabel kombination, men vad sägs om 
glass och tomatklyftor? Köttbullar och lingonsylt går utmärkt, men kött
bullar och jordgubbssylt förefaller knepigt ihop. 

Lingonsylt eller jordgubbssylt eller ingen sylt alls till köttbullarna är en 
fråga om inlärd smak. Hur de grammatiska reglerna ser ut, vad som är 
möjligt och icke möjligt att äta kan variera högst avsevärt. Man lär sig en 
kulturell matgrammatikläxa.16 

I ett kompendium i matkunskap finns ett avsnitt som tydligt beskriver 
själva essensen i en måltidskomposition. Målet för kompositionen bör vara, 
sägs det, att harmoniera såväl smak, lukt, utseende, form, färg, konsistens 
som temperatur. 

14 Solveig Wikström: "Mat är inte bara mat", Källa 19, s 6. 

15 Se t ex Vår kokbok, KFs förlag 1989. 

16 Christopher Ritson, Leslie Gofton & John McKenzie (eds): The Food Consumer, John 
Wiley & Sons, Chichester 1986. Se även Lewis M. Barker (ed): The Psychobiology of 
Human Food Selection, Ellis Horwood, Chichester 1982. 
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Kompositionen bör vara så beskaffad, att helhetsintrycket och känslan är harmoni, både när 
man först ser resultatet och efter att man har slutat måltiden. Precis som musikerns treklang 
anger ett ackord, kan man säga att måltidens ackord kan vara smakstegring - mättnads
känsla - välbefinnande.... Man "målar" fram färgkompositionen. Vackert orangeröd mo
rotssallad, gyllenbrun fisk och gulvit potatis, kanske ljusgrön gurka därtill och som efterrätt 
en pudding med svartvinbärssaftsås, mustig röd i färgen. Tänk, en inkokt kall laxfisk, svagt 
skär i köttet, klargul majonäs och flera sorters grönsaker, kokta, okokta i alla gröna nyan
ser. Det blir ett stilleben! Glöm tomatklyftan för en gångs skull! Likadant är det med sam
mansättningen smakmässigt. Man "smakar" i fantasin. Frisk syrlig apelsinsallad efter stekt 
fläskkött, det känns bra och efter en hetsig, kryddstark gryta vill man gärna ha något 
mjukt, neutralt i smak. *' 

Här är inte platsen att presentera en upplaga av en tänkt "Matens 
grammatik"; däremot skall jag ge några exempel på regler och undantag. 
Det första är hämtat från en annons i Dagens Nyheter.18 Restaurang 
Anglais gör reklam för sin familjebuffé på lördagar och söndagar. Rubri
ken är "Småvarm sill, glass och räkor", och texten fortsätter: 

Ja, visserligen inte tillsammans! Och inte i den ordningen! Men, vår buffé har mycket att 
erbjuda: Sillar och fiskar, korvar, skinkor, pastejer och patéer, grönsaker och fräscha 
sallader, skaldjur, småvarma rätter och glass. Så det blir fest för hela familjen. 

På Slin 15 mara — 21 mara 1986 

Ja, visserligen inte tillsammans! Och inte i den ordningen! 
Men, vår buffé har mycket att erbjuda: Sillar och fiskar, 
korvar, skinkor, pastejer och patéer, grönsaker och fräscha 
sallader, skaldjur, småvarma rätter och glass. SI, det blir 
fest för hela familjen. 

Video och lekrum för alla ungar. Med tecknade 
ßlmer, serietidningar och leksaker. 

Halv» priset för familjemedlemmar under 15. 
"teg} Anglais bur« serverai lördagar och sOndatar 

12 30-22.00. 

Anglais KL* 

Figur 3.1 Annons i Dagens Nyheters bilaga "Pä stan". 

17 Ingrid Jansson: Icke av bröd allena Om matkultur, Kompendium i matkunskap för 
institutionen för huslig utbildning, Göteborgs universitet, Göteborg 1981, s 73. 

18 Dagens Nyheter 15 mars 1986, (bilagan "På stan" 15 mars - 21 mars 1986). 
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Annonsen går att läsa som ett grammatikexempel. Först en felaktig sats: 
"Småvarm sill, glass och räkor", satt som rubrik för att väcka uppmärk
samhet. Därefter följer en ur matgrammatisk synvinkel korrekt kombina
tion och uppräkning av livsmedel och maträtter. 

Det andra exemplet kommer från från IC A-aktuellt19, som i s in tur gör 
reklam för ett par broschyrer från "Köttinformation". Annonsuppslaget 
heter "Nya färsbekanta" och ger en bild av en smördegstårta med 
mellanlägg av köttfärs och som garnering lingon. Rätten heter 
"Köttfärstårta med lingonsås ". Namnet är en kontamination av, låt oss 
säga, köttfärssås och spagetti och äppelkaka med vanilj sås. 
Receptbroschyrerna,20 ty det var två, heter "Gamla Färsbekanta" 
respektive "Nya Färsbekanta", därmed antytt att man presenterar gamla 
välbekanta färsrätter som köttfärslimpa och pannbiff men också vill 
inspirera med nya kombinationer. Det är i det nykomponerade som 
grammatikreglerna sätts åsido eller överskrids. 

Ett tredje exempel är hämtat ur Vertex,21 Umeå studentkårs tidning med 
kritik av den förgyllda presentationen av de i journalisten/studenten/konsu
mentens ögon fantasilösa maträtterna i restaurang Universum. Kritiken 
framförs i form av ett litet lexikon för "dechiffrering av en del av facilite-
terna på matsedeln". 

Det är egentligen bara tre rätter som presenteras, nämligen "köttpuck", 
"fiskblock" och "kalops", men dessa har på matsedeln fått de mest fantasi-
fyllda namn. Här ett litet utdrag ur Vertex matlexikon: Köttpuck går under 
namnet: "Farmarbiff, Plommonhjärpe, Fläskfärs noisette, Rysk köttfärs-
panna, Pepparbiff'. Ett femtontal fantasinamn räknas upp. Fiskblocket pre
senteras under närmare tjugo olika aptitretande benämningar och kalopsen 
kan heta allt från Burgundisk gryta till Ungersk gulasch. 

19 1CA-Aktuell!, 12 maj 1987. 

20 "Gamla färsbekanta" och "Nya farsbekanta", Köttinformation/Svensk kötthandel, Jo-
hanneshov, Broschyren producerad av Gustafson & Häggblom AB/Respekt. Utan år
tal. 

21 Vertex, 9 1986. 

66 



Matens sanna natur 
Jag har tyvärr nödsakats notera att uppfinningsrikedomen i namn
givningen av snabbenrätterna de senaste åren genomgått en märkbar 
försämring, vilket berövat många matgäster deras enda glädje vid 
lunchen. Jag finner det ändock på sin plats att till nytillkomna 
matgästers fromma publicera ett litet lexikon för dechiffrering av en 
del av faciliteterna på matsedeln. 
Smaklig måltid alla lunchgäster! 

MÅRTEN 
Benämning på matsedeln: Matens: 

Farmarbiff Köttpuck 
Plommonjärpe Köttpuck 
Oxxullader Köttpuck 
Pannbiff Köttpuck 
Tyrolerbiff Köttpuck 
Fläskfärs noisette Köttpuck 
Rysk kött farspanna Köttpuck 
Köttbullar Köttpuck 
Snitzel Köttpuck 
Pepparbiff Köttpuck 
Hackad biff Köttpuck 
Kalv frikadeller Köttpuck 
Hamburgerbiff Köttpuck 
Schweizerbiff Köttpuck 
Hackad fårskotle tt Köttpuck 
Pepparsnitzel Köttpuck 
Sprödbakad fisk file Fiskblock 
Skaldjurgratinerad torskfilé Fiskblock 
Mandelgratinerad fiskfilé Fiskblock 
Fiskpanette colonial Fiskblock 
Fisk Valentin Fiskblock 
Torskpanette Fiskblock 
Torskbiffar Fiskblock 
Fiskgratäng Bordelaise Fiskblock 
Ugnstekt fisk Benediktine Fiskblock 
Stekt citronmari nerad fiskfilé Fiskblock 
Ugnsgratinerad fisk med pizzatäcke Fiskblock 
Inbakad sejfilé Fiskblock 
Fiskgratäng California Fiskblock 
Fiskburgare Fiskblock 
To sk (sic) Javanaise Fiskblock 
Stekt fiskpanett Fiskblock 
Majonäsgratinerad fisk Fiskblock 
Torsk med dill och räk or Fiskblock 
Burgundisk gryta Kalops 
Ragù Bolognaise Kalops 
Italiensk köttgryta Kalops 
Kinesisk köttgryta Kalops 
Skånsk kalops Kalops 
Gotländsk lammgryta Kalops 
Ungersk gulash Kalops 

Figur 3.2 "Matens sanna natur" Vertex nr 9, 1986. 
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Rubriken på hela notisen är "Matens sanna natur". Åtminstone två 
tolkningar är möjliga. Den ena tolkningen baseras på att rätterna inte håller 
vad de lovar. De uttrycksfulla namnen på maträtterna existerar bara som 
ordgarneringar; rätterna har alla samma utseende och smak: kötträtterna är 
bara pannbiff och köttstuvning, fiskrätterna blott fiskblock. Den andra 
tolkningen utgår från att konsumenten inte kan tyda distinktionerna mellan 
rätterna. Han ser bara kött- eller fiskbiten och förstår inte betydelsen av 
variationer i tillbehör i form av exempelvis såser och grönsaker. 

Hur matens grammatiska regler ser ut kan variera över tid och mellan 
olika samhällsgrupper. Reglerna är historiskt och kulturellt bestämda. 
Vissa grupper anser sig dock ha "tolkningsföreträde" genom att 
demonstrera och framföra "det rätta sättet". Exempel på detta är 
kokböcker, etikettböcker, restaurangmenyer, matsedlar i massmedia, 
matprogram i radio och TV.22 

Söndagsmiddag i romantiskt skimmer 

Är det bara minnet som förgyller min barndoms måltider eller var maten så underbart god 
som jag påminner mig den och som man sällan nu for tiden får maken till? De saftiga njur-
kalvstekarna, de fluffiga efterrätterna, lammfrikassén med den lena ljusgula dillsåsen, vilt-
soppan, stekta orren med gräddsåsen, den just nyfångade strömmingen sotad på järnspis
hällen. ^ 

Så inleds en artikel om minnet av barndomens mat, mat från seklets 
ungdom (1910-1920-talet) i et t gediget borgerligt hem. Söndagsmiddagarna 
hade sina speciella attribut, vit linneduk och manglade monogrambroderade 
servietter, nubbe för pappa, läsk för barnen och vitt vin i ljusgröna glas för 
föräldrarna. 

Finklädd och rentvättad skulle man vara. Var och en visste sin plats och 
roll: mamma avsmakade maten och serverade soppan, pappa skötte drycker 

22 Jean-Jacques Berthout: "Kan etiketten vara informell? Handböckernas umgängesnor
mer", Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen i Sverige, Orvar Löfgren 
(red), Natur och Kultur, Stockholm 1988. Se även Marianne Ekström: Biff Rydberg i 
Sköna Söndag. Màhidsideologìer i massmedia. Stencil, Sociologiska institutionen, 
Umeå universitet, Umeå 1987. 

23 Margit Winberg: "Så minns jag min barndoms mat", Gastronomisk kalender 1985, 
LTs förlag, Stockholm 1984, s 74 - 118. Gastronomisk kalender är "en årsbok till 
glädje för alla vänner av ett kultiverat kök, god mat och god dryck". Den ges ut av 
Gastronomiska Akademin, som stiftades 1958, och som, förutom att ge ut GK även 
delar ut priser och belöningar till dem som gjort särskilda insatser för att höja den 
gastronomiska kulturen i la ndet. I Gas tronomiska Akademins uppgifter ingår dessutom 
att dela ut forskningsbidrag och stipendier. Se Gastronomisk kalender 1987, LTs 
förlag, Stockholm 1986. 
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och trancherade steken. Hemhjälpen serverade vid söndagsmiddagen iförd 
svart klänning och vitt förkläde. 

Maträtterna hade sin speciella status. Sill och strömming hörde 
vardagen till och rökt lax var "alldeles för fint för barn".24 Det snobbades 
gärna något med exotiska recept eller någon ny grönsak, men samtidigt var 
man mån om att framhålla det måttliga: aldrig fler än tre rätter till 
söndagsmiddagen. Vid bjudningar gällde det att vara lagom, inte vulgärt 
skrytig eller för enkel. Äkta kaviar fick bara förekomma i minikvantiteter, 
ostron i Norrland var otänkbart och gåslever fick bara serveras som 
sandwichpålägg. Större mängd skulle verka skrytsamt. 

Det folkliga skymtar fram i skildringen av ölkusken som flörtar till sig 
kaffe av köksflickorna. Vid de större bjudningarna fanns i stan en stab av 
serveringspersonal att tillgå. Att en och annan av uppasserskorna "lullade 
till lite på nattkröken efter att ha tullat ur glas och buteljer översåg man 
med".25 Till spelets regler hörde dessutom att inte låtsas om ifall någon av 
gästerna blev berusad.26 

En grammatik för middagsrätter finner man i essän "Söndagsmiddag" 27 

Överst på toppen tronar kalvsteken, som serverades med gräddsås, gurka 
och råskalad potatis. Kalvstek med gurka var söndagsmat i seklets början. 
Det var själva symbolen för söndagsmat. Ur artikeln kan man utläsa en 
köttbitarnas hierarki. Kött var finare än fisk, färskt kött finare än konserve
rat. Köttets styckningsdelar, storlek på bitarna och utblandningsgrad hade 
sin hierarkiska ordning. Av tillagningsmetoder var stekning finare än kok
ning. Men också djurslagen hade sin hierarki; finast var kalv, därnäst kom 
nöt. 

Söndagens helgfrid bjöd att man inte fick arbeta den dagen. Det var inte 
tillåtet att arbeta på åker och äng eller i trädgård, inte fiska, inte plocka 
bär, tvätta, handarbeta, ja inte ens sy i en knapp. Men laga en söndagsmid
dag kunde husmor och hennes tjänarinnor göra med gott samvete. Matlag
ning betraktades som ett nödvändigt arbete. 

24 Winberg, 1984, a a, s 97. 

2 5  A  a ,  s i l l .  

2 6  A  a ,  s i l l .  

27 Brita Edgardt: "Söndagsmiddag", Gastronomisk kalender 1978, LTs förlag, 
Stockholm 1977. 
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"Minns ni den goda maten i barndomens sagor? Där kunde det bjudas 
på puttrande hönor, läcker blåbärskompott och härlig vit gröt".28 Samma 
skimmer som ligger över sagans gröt lyser fram i den tidigare nämnda skil
dringen av barndomens mat. Söndagsmiddagen förr framstår som trygg, 
förutsebar. Alla visste sin plats, far, mor, pigan och ungarna. Även ölkus-
ken, kalvsteken och strömmingen hade sina gränser. 

Beskrivningen av söndagsmiddagen förr ska ställas mot en beskrivning 
av kosthållet i dag, också den hämtad från Gastronomisk kalender.29 Hur 
ser det då ut vid matbordet i dagens hushåll? Det finns en bild som il
lustrerar "Den jäktade frukostiserande snabbfamilj en"30, där pappa på 
språng med portföljen i högsta hugg blir serverad kaffe av mamma som 
samtidigt spritsar kaviar på lillpojkens smörgås. Allt i flygande fläng med 
flickans hårflätor stående rakt upp. Ingen har tid att sitta vid matbordet; 
frågan är om det överhuvud taget finns något matbord. Det är en mardröm 
som målas upp. Traditioner och kunskaper försvinner. Dagens och 
framtidens barn är hungriga, fel närda på hamburgare och pizza och minns 
inte längre mammas köttbullar. All kontroll är borta. 

Man ser en tydlig upplösning av måltidsordningen. Flera mellanmål flyter samman till ett 
enda ätande under helgerna. 

Disciplin och kontroll 

I beskrivningen ovan av barnens mat i 1980-talets Sverige är de gamla 
normerna borta. Det är en skildring av ett kaos. Den moderna "fru
kostiserande"32 familjen står i bjärt kontrast till sekelskiftets sagoskim-
rande söndagsmiddag med manglade servetter och gröna remmare. Det 
finns skäl att stanna upp ett tag och reflektera över innebörden i de två 
kontrasterande bilderna. Artiklarna illustrerar myten om den "gamla goda 

28 Märit Huldt: "Jag mi nns min goda sagovärld", Gastronomisk kalender 1987, LTs för
lag, Stockholm 1986. 

29 Inger Nyberg: "Barnens mat" Gastronomisk kalender 1987, LTs förlag, Stockholm 
1986. 

30 A a, s 47. Teckning av Gunna Grähs. 

31 A a, s 47. 

32 Thomas Perkiö: Våra ändrade matvanor. Trenden och orsakerna, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomisk statistik, Uppsala 1985. Se även 
Livsmedelsbranchen 130724-126, Utdrag ur SIFOs undersökning från den 4 juni 
1984, "Våra ändrade matvanor". 
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tiden" och "den nya onda..."33 Här berättas om kunskap som fanns förr 
men som nu är förlorad, om kvaliteter som fanns förr men som nu är borta. 

I en historisk tillbakablick på disciplineringen av kroppen,34 nämns att 
grekerna i den antika kulturen hade ord och begrepp för kroppsövningar, 
diet och kostregimer. Att furstehoven under medeltiden disciplinerade 
ätandet berättar Norbert Elias.35 I Sedernas historia går Elias igenom en 
lång rad exempel på bordsskick. Här kommer några råd från 1200-talet: 

Sörpla inte när du äter från skeden. Det är ohyfsat sätt.Du skall aldrig skratta eller tala med 
mat i munnen. 

När man sitter till bords skall man använda servett, tallrik, kniv, sked och gaffel. Det 
skulle strida mot all god sed att vara utan någon av dessa saker när man äter. 

Den som är högst i rang i sällskapet skall veckla ut sin servett först, och de övriga skall 
vänta tills han har gjort det innan de vecklar ut sina. Om gästerna har ungefar samma rang 
skall alla veckla ut sina servetter samtidigt utan krus. (N B: Med 'demokratiseringen' av 
samhället och familjen blir detta regel. Samhällsstrukturen, här fortfarande den hierarkisk
aristokratiska, speglas även i de mest elementära mänskliga relationer.)3® 

Disciplineringen av aptiten och ätandet är således ingenting nytt. 
Turner39 beskriver, inspirerad av Weber och Foucault, hur kontrollen över 
kroppen utvecklats, bland annat genom dietföreskrifter redan i den grekiska 
kulturen. Kontrollen över kroppen utvecklades vidare, så som Elias 
redovisar40 i det medeltida bordsskicket vid hoven vilket var en det översta 
skiktets disciplinering. Någon gång under 1600- och 1700-talen började 

33 I förordet till Maten och myterna, a a, berättar Jansson om den förhandsbild han fått 
av svenska folkets matvanor i dag genom att ta del av vetenskaplig litteratur, statliga 
utredningar och reportage i massmedia, innan han startade sitt projekt om matvanor 
bland befolkningen på söder i Stockholm. Det är en bild av det frukostiserande folket, 
som äter snabbmat, knappast lagar mat till vardags och som använder pengarna till 
annat än mat och som dessutom oroar sig för att maten de äter, är skadlig. Jansson 
menar att det, åtminstone vad gäller söderborna, var en helt grundlös schablon. 
Birgitta Johansson nämner i sin avhandling om hushållens bruk av mikrovågsugn, Ny 
teknik och gamla vanor, a a, s 121 och 170, att hon observerat en oro bland matex
pertis över splittringen i måltidsmönster. 

34 Turner, a a. 

35 Elias, 1987 a a. 

36 A a, s 177. 

37 A a, s 188. 

38 A a, s 188. 

39 Turner, a a. 

40 Elias, a a. 
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föreskrifter om dieter att publiceras. Det existerade en föreställning om att 
dålig matsmältning, vanligen förorsakad av kraftig fetma, försämrade 
tankeverksamheten och den mentala hälsan. De ledande skikten borde se 
till sin matsmältning och framför allt inte vara alltför överviktiga. Detta för 
att kunna genomföra sina ledande funktioner. Dietföreskrifternas regim 
riktade sig mot den ledande klassen.41 

Ett långt senare steg i försöken från myndigheternas sida att disciplinera 
dieten var att informera borgarklassens kvinnor i näringslärans landvin
ningar.42 Ännu något senare är det arbetaren i industrialismens tidigare 
skede som blir föremål för reformeringsförsök. Det gällde att skola arbe
tarklassen och främst arbetarhustrun till att hushålla med matpengarna för 
att kunna servera god och nyttig mat.43 

Man vågar tryggt påstå att hustrurnas bristfälliga kunskaper i hushållsangelägenheter är en 
af de väsentligaste orsakerna till arbetsklassens dåliga ställning. Inte nog med att bostaden 
var osnygg och vanvårdad, kläderna smutsiga och trasiga och maten dålig, mannen drevs 
till krogen och barnen ut på gatan. Mången man, som ej haft dåliga anlag från böljan, bli 
på så sätt drinkare och månget barn en dagdrifvande vilde.44 

Man efterlyste i debatten anordningar för att i vidare kretsar av be
folkningen utbreda färdigheter i tillagning av "sund och kraftig föda, i syn
nerhet av sådan beskaffenhet, att densamma lämpar sig för den kroppsar
betande befolkningens ekonomiska villkor".45 

Det dåliga kosthållet i arbetarklassen, med småmål i stället för lagad 
mat, beskrevs vältaligt i riksdagsdebatten omkring sekelskiftet. Vetebröd, 
konserver och kaffe fick ersätta lagad mat, framhölls i argumentationen. 
"Till kaffet spisas smör och bröd samt något pålägg, som köpes färdigt och 
ofta dåligt i charkuteriet eller magasinet."46 

Debatten i riksdagen vid sekelskiftet liknar i rätt hög grad den debatt 
som i dag förs om människornas dåliga kostvanor med tendenser till slarv, 
ja till och med en upplösning av måltidsordningen, med snabbmat, 

41 Turner, a a, s 259 ff. 

42 Hirdman, 1983 a a, s 120 ff. 

43 Marianne Ekström: En historisk studie med tonvikt på fortsättningsskolan i Hietaniemi 
1932 - 1947, C 1- uppsats, Stencil, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1982. 

44 Motion i andra kammaren no 36, 1895, s 21. 

45 Motion i andra kammaren no 89, 1902. 

46 Proposition 36, 1906, s 9. 
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skräpmat eller ingen mat alls. Debatten då gällde införandet av 
skolköksundervisning, huslig ekonomi.47 Debatten i dag förs såväl i 
hälsofostrande program av typ "Norsjöprojektet"48 som i mer allmänna 
artiklar om sunt leverne och modernt slankhetsideal. I dag, i slutet av 
1980-talet, gäller disciplineringen av kroppen både kost och hälsa och kost 
och kultur. Hoten är riktade både mot vår fysiska kropp, i form av farliga, 
dödliga sjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och mot vår sociala kropp, 
familjen, och därmed mot samhällets sammanhållning. 

Frukostisering förr och nu 

Som avslutning på detta avsnitt om måltidsideologier skall jag närmare 
granska en företeelse som det talas rätt mycket om i dag och som i sitt 
grundantagande utgår från att det var bättre förr. Företeelsen som avses är 
talet om måltidernas "frukostisering".49 Ordet frukostisering beskriver en 
process. Det förutsätter att allt fler människor i allt fler hushåll allt oftare 
äter enklare måltider av "frukosttyp" och allt oftare ensamma i stället för 
att sitta tillsammans vid dukat bord. 

Det finns en föreställning om att människor förr åt måltider tillsammans 
i större utsträckning än i dag. Det som nu håller på att hända, enligt vad 
som framförs i den offentliga debatten, är att den gemensamma måltiden är 
på väg att försvinna. Belägg härför hämtas bland annat från SIFOs 
frukostiseringsrapport, bearbetad av Perkiö i Våra ändrade måltids
vanor.50 Jag ställer mig dock tvekande inför vad som här bekräftar 
frukostiseringstendenserna. "Mitt-på-dagen-målet", lunchen, börjar i större 
utsträckning än middagsmålet framstå som dagens viktigaste måltid, säger 
SIFO-rapporten och Perkiö. På frågan hur viktigt det är att äta tillsammans 
svarar åttiotre procent att det är nödvändigt. Spaltar man upp svarsgruppen 
i hushåll med eller utan barn så visar det sig att det är i barnhushållen det 

47 Johansson: Att skolas for hemmet, a a 1987. Beträffande riksdagsdebatten, se kapitel 
6, s 119-136. 

48 Inger Brännström, Inga-Britt Lindblad & Martin Johansson: Medierna, makten och 
hälsan - ett lokali hälsoarbete i svensk dagspress. Socialstyrelsen, Stockholm 1990. I 
rapporten presenteras Norsjöprojektet, ett förebyggande arbete mot hjärt- och kärl
sjukdomar och diabetes. 

49 Begreppet är myntat av SIFO i en rapport om svenska folkets matvanor och begreppet 
står lör fragmentisering och splittring av måltiderna, främst middagsmålet. 

50 Perkiö, a a, s 28 - 31. 
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anses mest nödvändigt. Nittiofem procent av hushållen med barn anser det 
nödvändigt (drygt femtio procent anser det t o m mycket nödvändigt) att äta 
middag tillsammans. Hos de yngre utan barn förekommer i någon ut
sträckning åsikten att det inte är nödvändigt att äta tillsammans (trettio 
procent säger att det inte är viktigt, sjuttio procent att det är viktigt med 
gemensamma middagar).51 Det är möjligen dessa trettio procent som sagt 
att det inte är viktigt att äta tillsammans som gett upphov till oron. 

Denna oro för frukostiseringstendenserna bör relateras till den gemen
samma måltiden som ett historiskt fenomen, till hur det kan ha sett ut tidi
gare. Den gemensamma måltiden var, såvitt jag förstår, inte alls gemensam 
för alla. Det har tidigare funnits flera olika grupper som inte räknats in i 
gemenskapen. 

I s medens lilla lägenhet var köket med den öppna spisen den viktigaste platsen. Köket var 
arbetsplats för en rad sysslor. Man lagade mat på den öppna spisen, man vävde och be
redde livsmedel efter slakt och brygd. Möbleringen var därför anpassad så att den lätt 
kunde flyttas undan. Slagbord, dragkistor och bäddsoffor stod utmed kökets väggar. På 
kvällarna ställdes de i ordning till sovplatser för smedens ofta månghövdade familj. Trång
boddhet var regel. Förutom att själva kärnfamiljen, med man och kvinna och två till fem 
barn, skulle samsas i det trånga utrymmet, fanns det ofta inneboende. I några fall bodde 
kolpojkarna hos sin mästare. I andra fall hade smeden ett eller flera tjänstefolk, dvs pigflr 
och drängar. Mor- och farföräldrar eller systrar och bröder kunde också ingå i hushållet. 

Författaren till citatet ovan, Mats Essemyr, diskuterar konsumtions-
enhetsskalor och funderar över om maten fördelades rättvist enligt normen: 
åt var och en efter behov. Essemyr förhåller sig rätt tveksam till detta och 
stöder sig på exempel i litteraturen som visar att så inte var fallet. Männen 
var ofta "bread-winners,"53 vilket betydde att vissa livsmedel var 
ransonerade för dem eller att de erhöll ransoner som var större än deras 
andel i hushållet, uttryckt enligt konsumtionsenhetsskalan.54 

Det kan finnas skäl att anta att alla i ett hushåll inte åt tillsammans av 
utrymmesskäl, att män, kvinnor, barn och tjänstefolk hade olika status och 

51 Perkiö, a a, och Livsmedelsbranchen, a a. 

52 Mats Essemyr: Bruksarbetarnas livsmedelskonsumtion. Forsmarks bruk 1730 - 1880, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 1988. 

53 A a, s 37. 

54 A a, s 37. Ordet "bread-winners" betyder familjeförsöijare. Här används det i en nå
got annorlunda betydelse. "Det innebär att vissa livsmedel var reserverade för dem 
(männen, min anm) eller att de erhöll ransoner som var större än deras andel av hus
hållet, sådan den uttrycks i konsumtionsenhetsskalan." "Bread-winners" tolkas både 
som den som förtjänar (tjänar ihop till) brödfödan och den som gör sig förtjänt av den. 
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att turerna runt grytan alls icke var av jämlikt slag. Hemma hos smeden i 
citatet ovan kan man tänka sig att hushållet bestod av en kärnfamilj pä fyra 
till sju personer samt ytterligare några, tjänstefolk och/eller släktingar och 
att alla dessa sannolikt inte rymdes runt grytan samtidigt. 

I högreståndsgrupper med dess staber av tjänstefolk inser vi lätt att de 
anställda alls icke räknades in i måltidsgemenskapen. Där befann sig en 
grupp sittande runt matbordet, en annan grupp uppassande i matsalen, en 
tredje grupp var kökspersonal. Det jag här vill peka på är att det även i 
gamla tider förekom måltidssplittring, låt vara att skälen därtill kanske var 
annorlunda än i dag. 

En skildring av bondens måltidsvanor finner vi hos Ingrid Nordström i 
avhandlingen Till bords.55 Här berättas om måltidsvanor till vardags och 
fest under en femtioårsperiod runt sekelskiftet. Ett exempel ur 
avhandlingen som visar på status och hierarkier ger en flicka som var 
studerande vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Hon liksom andra 
av hennes studerandekamrater gjorde vid sekelskiftet studiebesök i l anthem 
och skrev därvid kortfattade rapporter om matordning, bordsskick etc. 
Flickan berättar att hon vid ett besök i ett småbrukarhem i Småland blev 
serverad middag i sidokammaren, i ensamt majestät, såvitt jag förstår. Men 
flickan bad enträget att få äta med de övriga och hon berättar nu om sina 
iakttagelser. Husmodern passade upp. "Hon är en av den gamla sortens 
bondhustrur, outtröttlig i uppoffring för de sina."56 Husfadern skämtar och 
pratar. Hushållsmedlemmarna har skilda roller i s amband med måltiderna. 
Husmodern passar upp, husfadern sköter samtalet vid bordet. Ett annat 
exempel berättar om hur far, mor, moster och barnen satt i matrummet och 
åt, och ute i köket satt drängarna omkring ett slagbord och fick samma mat. 

"...husbondefolket åt för sig själva på sådana gårdar där det fanns många 
tjänare",57 anför Nordström. Besuttna bönder hade både vilja och möjlig
het att markera status i måltidens rumsliga placering. Man åt vid skilda ti
der, eller vid skilda bord eller i skilda rum. Tjänstefolkets mat var oftast 
sämre. Mindre riklig och torftigare på många sätt. 

55 Nordström, a a. 

56 A a, s 45 ff. 

57 A a, s 153. 

75 



Mer på samma tema bjuder Rut Wallensteen-Jaeger:58 

I större familjer åt man oftast i omgångar. Männen först väl bevakade och uppassade av 
kvinnorna som stående såg till att ingenting fattades på bordet. Det var en given sak att 
husbonden skulle ha de bästa bitarna. När karlarna gått åt kvinnorna och barnen i lugn och 
ro medan männen vilade middag.Det var inte ovanligt att husmor satt på en stol vid 
spisen eller på vedlåren och åt med tallriken i hand eller det som blev över direkt ur 
kokkärlet. 

"...när seklet var ungt",61 säger Wallensteen-Jaeger och berättar om 
seder och bruk fram till cirka 1940. Där hon slutar tar Carin Boalt vid i sin 
redovisning av måltider och matvanor i Sverige från slutet av 1930-talet.62 

Här finns uppgifter om vad man äter, när och tillsammans med vem man 
äter och hur måltiderna är fördelade över dagen. "I alla familjegrupper är 
det husfadern som äter de flesta lagade målen och husmodern de 
fåtaligaste. 63 En jämförelse mellan det beräknade antalet måltider per 
individ i hushållet och antalet måltider per familj visar en stor differens. 
Antalet måltider per familj är i s tort sett det dubbla mot antalet måltider per 
person. 

En synnerligen god uppfattning om måltids förvirringen får man vid jämförelse mellan an
talet måltider, som skulle behöva serveras om alla familjemedlemmarna åte samtidigt -
alltså 3,5 mål pr dag - och det antal, som husmodern faktiskt har att göra i ordning - i g e
nomsnitt omkring 7 pr dag inom familjer med barn... På grund av bristen på enhetlighet i 
måltidsordningen fördubblas således det antal måltider, som husmodern skall göra i ord
ning. 

En beräkning för vaije individ och familjegrupp av tiderna för målen visade att så gott som 
alla tider (under dagen, min anm) kunde beläggas med måltider."-* 

Såväl Yvonne Hirdman66 som Carin Boalt67 pekar på den könsbundna 
fördelningen av maten. Kött, fläsk och brännvin för männen, kaffe och 

58 Rut Wallensteen-Jaeger: Mat till vardags och fest när seklet var ungt, LTs förlag, 
Stockholm 1981. 

59 A a, s 52. 

60 A a, s 52. 

61 A a, Jag syftar här på bokens titel,"Mat till vardags och fest när seklet var ungt." 

62 Boalt, a a. 

63 A a, s 55. 

64 A a, s 54. 

65 A a, s 55. 

66 Hirdman, Magfrågan 1983, a a. 
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socker åt kvinnorna, så kan Hirdmans slutsatser tillspetsat sammanfattas. 
Boalt tycker sig se tendensen att middagsmålet anpassas till mannens ar
betstider. Kvinnor och barn äter ofta smörgåsmål. Barnen dricker mjölk 
eller choklad till smörgåsarna, kvinnorna dricker kaffe. 

Att människor äter småmål i stället för lagad mat är således inte något 
nytt. Att folk dricker kaffe och äter smörgås och "uppskuret", dyra varor 
från charkuteriet har det klagats över förr. Gemensamma måltider för alla 
kategorier är kanske något som vi håller på att vinna i stället för att förlora. 
Hur det nu må vara med den saken är det inte givet att det var bättre förr. 

Naturvetenskapliga rön på kostens område får som en konsekvens ett 
behov av att föra ut information. Synen på kunskapsnivån, eller kanske 
snarare okunskapsnivån har varierat. Ett gemensamt drag är att husmöd
rarna förklarats okunniga. En växande kunskap om nutrition har fått som 
följd att de som sköter om matlagningen i hemmet tycks ha förlorat i kom
petens. Det kanske kan ses som en dekvalificeringsprocess. En något annan 
ståndpunkt har ideologin om att "det var bättre förr" tagit. Även här fram
står dagens husmödrar som okunniga, men här är det tidigare kunskap som 
nu anses förlorad. 

Vare sig det gäller matens sammansättning näringsmässigt eller som 
kulturell komposition så finns det bestämmelser och normer om "det rätta 
sättet". Dessa kan variera över tid. Varken näringssammansättning eller 
kulturell komposition är för all tid given och bestämd, men det finns de 
som menar sig ha rätt och makt att bestämma normen. 

67 Boalt, a a. 
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4. Människorna och arbetet med 
maten 

Som nämnts i inledningen är avhandlingen baserad på en studie av 
barnfamiljers1 matvanor. Projektet "Kostval och matberedning" gjorde det 
möjligt att samla in material om matvanor i hushåll i Uppsala och Umeå 
kommuner i akt och mening att kartlägga måltider och måltidsmönster i 
hushåll av i dag. 

I detta kapitel kommer det centrala innehållet i svaren på enkät och 
matdagbok att redovisas. Kapitlet inleds med en kort presentation av de 
medverkande hushållen, dvs undersökningsobjektets bakgrundsvariabler, 
men här sägs också något om dem som inte ville medverka, dvs bortfallet. 
Det avsnittet handlar om människorna. Därefter presenteras det arbete som 
läggs ner på att producera mat i hemmen. Här beskrivs hushållens ansvars-
och arbetsfördelning vad gäller arbetet med maten. En redovisning över 
hur hushållen planerar sin kost, något om hur de anskaffar livsmedel till 
hushållet och i viss mån hushållar med resurserna följer därnäst. 

I nästa kapitel, kapitel 5, beskrivs hushållens matvanor, så som de 
framträder i ma tdagboken. Det kallar jag kort och gott för "Maten". 

Människorna 

Våren 1984 kontaktades närmare femhundra hushåll med en förfrågan om 
de ville medverka i en undersökning om matvanor. Intervjuarna vände sig 
till "den som ansvarar för maten i hushållet" eller till "den som har största 
ansvaret för maten". Vederbörande ombads svara på en enkät och föra 
dagbok över den mat som serverades i hushållet under fyra dagar. De som 

1 Familj är beteckningen på den sociala relationen, hushåll betecknar enhet för logi och 
kosthushåll enhet för gemensam hushållning. I denna undersökning sammanfaller de 
tre begreppen, det är familjer med barn med gemensamt boende och gemensam 
hushållning. I ett enda fali, en fembarns familj, ingår ett embryo till en familj nummer 
två i hushållet. Det är äldsta dotterns "kille", som bor och äter i hushållet. 
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samlade in materialet till undersökningen besökte hushållen två gånger, för 
att lämna och för att hämta enkät och dagbok. Hela processen finns 
utförligt beskriven i kapitel 1. Ett par tabeller, 4.1 och 4.2, redovisar 
fördelningen bland de hushåll som medverkade i undersökningen och hur 
bortfallet ser ut. Fördelningen kommunerna emellan är jämn. Svars
frekvensen blev inte riktigt så hög som man skulle kunna önska. 22 procent 
sade direkt att de inte ville vara med i undersökningen och ett litet antal 
hushåll gick inte att nå på de uppgivna adresserna. Det var totalt 28 hushåll 
som ej var anträffbara.2 Dessa har inte kunnat nås per telefon eller per brev 
eller vid hembesök men har så vitt det går att utröna inte flyttat från orten. 

Tabell 4.1 Nettourval och bortfall, totalt och uppdelat efter kommun. 
Absoluta tal och procent. 
N = 4 8 4 .  

Uppsala Umeå Totalt 
abs procent abs procent abs procent^ 

Hushåll som svarat 172 72 176 72 348 72 
Ofullständigt svar - - 1 <1 1 <1 
Vill ej delta 52 22 55 23 107 22 
Ej anträffbar 16 7 12 5 28 6 

Summa 240 100 244 100 484 100 

1) Avrundade värden. Gäller samt liga tabeller. 

Tabell 4.2 Nettourval och bortfall. 
Ålder. 
Absoluta tal och procent. 
N  =  4 8 4 .  

Hushållsföreståndares <35 år 35-40 år >40 år 
ålder abs procent abs procent abs procent 

Hushåll som svarat 133 78 96 76 119 64 
Ofullständigt svar - - - - 1 <1 
Vill ej delta 31 18 21 17 55 29 
Ej anträffbar 6 4 10 8 12 6 

Summa 170 100 127 100 187 100 

2 Vid kontakt med kommunerna kunde jag konstatera att dessa 28 hushåll fortfarande 
fanns skrivna på sina adresser. Det gick dock inte att nå dem. 
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En analys av bortfallet ger vid handen att man i den äldsta gruppen 
(svarspersonen över 40 år) var minst benägen att delta. Det förefaller likaså 
vara ett något större bortfall bland personer i de lägre inkomstklasserna.3 

Många i den äldsta gruppen uppgav som skäl till att inte delta att barnen 
inte längre var att betrakta som barn, d v s att hushållet inte längre tillhörde 
kategorin barnfamiljer eftersom barnen var i övre tonåren. 

Internbortfallet är lågt. De allra flesta har svarat på alla frågor i enkäten 
och redovisat mat för fyra dagar i matdagboken. Ett enda hushåll hade 
besvarat enkäten men därefter inte fullföljt matdagboken. Tyvärr har några 
hushåll redovisat maten för fyra vardagar och ej lördag och söndag som 
önskvärt var. Bortfallet för helgerna är därför ytterligare sju procenten
heter.4 

645 vuxna och 640 barn 

Totalt var det 348 hushåll som besvarade enkäten och fyllde i matdagbo
ken. Hushållen fördelar sig jämnt på de två kommunerna, Uppsala och 
Umeå.5 De allra flesta hushållen består av samboende par, endast 50 hus
håll (14 procent) är enförälderfamiljer, därav 47 kvinnor och 3 män. Även 
här är fördelningen ganska jämn mellan de två kommunerna. 

Tabell 4.3 Vuxna personer som ingår i undersökningen. 
Absoluta tal och procent. 
N  =  6 4 5 .  

Personer Kvinnor Män 
abs procent abs procent 

Svarsperson 326 94 22 7 
Samboende 19 6 278 93 

Summa 345 100 300 100 

Sammanlagt ingår 1285 personer, 645 vuxna och 640 barn. Bland kvin
norna är den äldsta 62 år och den yngsta vuxna 23 år, den äldste mannen är 

3 Bilaga 5, tabell 2. 

4 Bortfallet för vaije enskild fråga i enkäten finns redovisat i respektive tabell. Bortfallet 
för uppgifter i matdagboken finns redovisade i tabell 5.1 Matkartan. 

5 Från Uppsala kommun deltog 172 hushåll, från Umeå kommun 176 hushåll. 
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74 år och den yngste äkta mannen eller sambon är 25. Medianåldern för 
kvinnorna är 37,5 år och för männen 39 år. 

Familjernas barnantal varierar från ett till fem, men det är bara en enda 
familj som har fem barn. För en översikt, se tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Fami^erna fördelade efter antal barn. 
Jämförelse med landet som helhet. 
Absoluta tal och procent. 
N = 348. 

Antal barn i familjen Antal familjer i 
abs 

i und ersökningen 
procent 

Hela riket ^ 
procent 

1 119 34 45 
2 175 50 42 
3 46 13 11 

2:4 8 2 2 

Summa 348 100 100 

1) Källa: SOU 1983:14. 

Här redovisas som jämförelse fördelningen i riket. Ettbarnsfamiljerna är 
något underrepresenterade och tvåbarnsfamiljerna något överrepresenterade 
jämfört med fördelningen i Sverige motsvarande år. Vid inköpet av 
adressregister bestämdes gränsen: yngsta barnets ålder från 0 till och med 
18 år. Vid urvalet följde en liten grupp "barn" över 18 år med på köpet.6 

Det är ungdomar över 18 år som bor hemma och har yngre syskon. Det 
kan diskuteras om inte dessa borde hänföras till gruppen "annan hus
hållsmedlem", men de får kvarstå i gruppen "barn", då det kan vara av 
intresse att analysera deras funktion i arbetet med matlagning, inköp och 
planering. Gruppen "annan hushållsmedlem" omfattar endast fyra personer, 
unga män mellan 15 och 28 år. Den yngste är fosterbarn, en är "äldsta 
dotters sambo". Vilken relation de två andra har till sina familjer framgår 
inte av enkäten, men de kan vara hemmaboende "barn" över 18 år. 

Totalt rör det sig om 640 barn. Åldersfördelningen kan beskrivas 
genom en indelning efter skolstadierna: förskolestadiet 0 - 6 år, låg- och 
mellanstadiet 7 - 13 år samt högstadie- och gymnasiegruppen 14 år och 
äldre. Med den indelningen får vi tre ganska jämnstora grupper: för

6 Bilaga 5, tabell 3. 

82 



skolebarnen drygt en tredjedel, mellanstadiebarnen en tredjedel och den 
äldsta gruppen något mindre än en tredjedel.7 

Socioekonomisk klassificering 

En rad uppgifter om de vuxnas utbildning och arbete8 finns sammanfattade 
i en tabellbilaga.9 Vid kodning av yrke har SCBs socioekonomiska 
indelning använts.10 En indelning enligt SCB ger följande klasser: 
arbetare, tjänstemän och företagare. I den mån det förekommer studerande, 
pensionärer och hemarbetande går de att hänföra till någon av de tre 
huvudgrupperna. 

Lite drygt en tredjedel av såväl kvinnorna som männen tillhör ar
betarklassen och något mindre än två tredjedelar tillhör gruppen tjänste
män. Kategorin egna företagare är bland kvinnorna mycket liten, mindre än 
två procent. 

Omkring 15 procent av kvinnorna sade att de inte förvärvsarbetade just 
då, men bara två procent uppgav sig vara hemarbetande. Bland dem som 
för tillfället icke förvärvsarbetade var några hemma för vård av sjukt barn 
eller för graviditet, några var lediga för studier och ännu några var 
tillfälligt arbetslösa. Bland männen var fem procent icke förvärvsarbetande 
för ögonblicket och knappt en halv procent hemarbetande. De förvärvs
arbetande männen arbetade heltid i mycket stor utsträckning. Kvinnorna 
däremot arbetade halv- eller deltid.11 

För att erhålla ett mått på barnfamiljernas ekonomiska resurser ställdes 
en fråga om hushållens sammanlagda inkomster före skatt året innan. 
Uppgifterna baserades på en rätt grov skattning med intervaller om 10000 
kronor på en årsinkomst från 50000 kronor eller mindre till 200000 kronor 
eller mer. Spridningen är stor. Ungefär hälften av hushållen uppger sig ha 
en bruttoinkomst på under 150000 kronor. 

7 Bilaga 5, tabell 4. 

8 Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållanden, Appendix 4. Teknisk rapport avseende 
1977 och 1978 års undersökningar av levnadsförhållanden, Stockholm 1980, användes 
som hjälp vid utforming av enkätens frågor om arbete. 

9 Bilaga 5, tabell 5-9. 

10 Statistiska centralbyrån, "Socioekonomisk indelning" Meddelanden i samordningsfrå
gor, 1982:4. 

11 För närmare redovisning se bilaga 5, tabellerna 7-9. 
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Tabell 4.5 Hushållets sammalagda bruttoinkomster år 1983. 
Procent. 
N = 341. 

Bruttoinkomst 
Kronor 

Hushåll 
Procent 

<100 000 24 
-150 000 30 
-180 000 23 
>180 000 23 

Summa 100 

Bostad och bostadsort 

Bostadsstandarden är god. Mer än hälften av familjerna bor i villa eller 
radhus (60 procent). Det stora flertalet bor i st ad eller större tätort. Endast 
var sjunde familj bor på landsbygden (14 procent). Trots att så liten del bor 
på landet så har 8 av 10 hushåll trädgård eller tillgång till trädgård. Denna 
kan ligga i anslutning till bostaden, vara kolonilott eller höra till 
sommarstället. Några familjer angav att de disponerar föräldrarnas trädgård 
och ett fåtal har tillgång till flera alternativ. 

Uppsala och Umeå kommuner valdes på grund av att där fanns 
kostkunniga datainsamlare att tillgå till en rimlig kostnad. Det innebär dock 
att resultaten inte kan betraktas som riksrepresentativa. Hur ser då 
Uppsalas och Umeås profiler ut jämfört med riket som helhet? De är båda 
universitetsstäder. Den ena, Uppsala, har varit lärdomssäte i m ånga hundra 
år, medan universitetet i Umeå invigdes i mitten på 1960-talet. Uppsalas 
folkmängd är närmare dubbelt så stor som Umeås. Uppsala låg på fjärde 
och Umeå på femtonde plats bland svenska kommuner vad gäller 
befolkningsstorlek.12 För en jämförelse mellan de båda kommunerna och 
med hela riket för år 1984 se bilaga 5.13 Såväl i Uppsala som i Umeå har 
kvinnorna en högre medelinkomst än svenska genomsnittet. Andelen 
kvinnor som yrkesarbetar ligger över riksnivån. Utbildningsnivån är hög; 
andelen yrkesarbetande personer med högskoleexamen är 25 respektive 21 
procent, medan den för landet som helhet ligger strax under 11 procent. 
Andelen arbetslösa låg detta år på 2,2 procent för Uppsala, vilket var klart 

12 Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok 1986, Stockholm 1985. 

13 Bilaga 5 tabell 11. 
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under riksgenomsnittet. Andelen arbetslösa i Umeå, 3,1 procent, låg nära 
medelvärdet för hela Sverige.14 

Det finns en analys av Sverige ur konsumtionsgeografisk synvinkel.15 

Den baserar sig på hushållsbudgetundersökningarna, främst HBU 1979, 
och visar på regionala skillnader i inköp mellan länen. Analysen går ut på 
att söka ett riksgenomsnitt i konsumtionen av en rad strategiska varor men 
också på att identifiera något som man kallar "risksamhällen". Risksam
hälle definieras som "en region med hög konsumtion av sådana produkter 
som kan anses negativa och låg konsumtion av produkter man anser po
sitiva ur hälsosynpunkt"16. "Bra" och "dålig mat"17 har sorterats efter 
rekommendationer från Socialstyrelsen. De aktuella länen, Västerbotten 
och Uppland, befann sig enligt dessa bedömningar i ett mellanläge med få 
avvikelser från riksgenomsnittet. Inte heller stod de båda kommunerna att 
finna vare sig i gruppen "risksamhällen" eller bland dem med de bästa in
köpen. Enligt denna analys av hushållsbudgetundersökningarna kan de 
båda kommunerna Uppsala och Umeå placeras någonstans i mitten av den 
konsumtionsgeografiska kartan. 

Utmärkande för både Uppsala och Umeå är den höga utbildningsnivån 
och den relativt höga andelen yrkesarbetande kvinnor. Dessa har en något 
högre medelårsinkomst än det svenska genomsnittet. Kvinnornas inkomst 
låg dock långt under genomsnittet för de svenska männens.18 

14 Uppgifter om kommuner i databasen Komfakla avsedd för "Herakles-programmet", 
Samhällsfakta AB, Lund 1989. 

15 Lennart Bäck: Livsmedelsinköpens regionala variationer, Kulturgeografiska institutio
nen, Uppsala universitet, Uppsala 1983. 

16 A a, s 92 ff. 

17 A a, s 93. Till gruppen bra mat har förts mjöl- och grynprodukter, hårt och mjukt 
matbröd, Qäderfa, blodmat, fiskprodukter, fetthaltiga mjölkprodukter, frukt och bär, 
grönsaker och färsk potatis. Till gruppen dålig mat räknas konditorivaror, matfett, 
saft, socker, sötsaker, pommes frites, alkoholhaltiga drycker, tobak och småmål ute. 

18 Se bilaga 5, tabell 11. 
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Arbetet 

Mat är kristalliserad arbetstid 

"Som värden är alla varor endast bestämda mått på kristalliserad arbetstid", 
säger Marx i Kapitalet.19 Kristalliserad arbetstid innebär att den arbetstid 
man lagt ner på att förädla en råvara tagit form av en produkt. Marx 
analyserade varuproduktionen och intresserade sig föga för hushållsarbetet. 
Däremot har det funnits och pågår fortfarande en diskussion som rör 
hemarbetet och de produkter som där frambringas. Diskussionen gäller för 
det första om det som utföres är att betrakta som produktion eller reproduk
tion. Med reproduktion menar man då återskapandet av livet eller förut
sättningar för produktion. Det andra är frågan om hemarbetet är att 
betrakta som ett riktigt arbete, ett osynligt arbete, ett oavlönat arbete eller 
oavlönat men nödvändigt arbete. I en avhandling om arbetsbegreppet20 

sammanfattas en långvarig diskussion så här: Människan har i alla tider 
arbetat, men själva arbetsbegreppet är i ålder jämförbart med kapitalismen. 
En definition av arbete sätter arbete lika med lönearbete, dvs arbete är de 
verksamheter som utföres på marknaden. Det är den snävaste definitionen. 
Ett vittomfattande innehåll i begreppet är att inkludera en individs alla 
handlingar som har att göra med hennes sökande efter status, identitet och 
struktur. Då blir det inte mycket kvar som är något annat än arbete. Den 
feministiska forskningstraditionen har försökt förhålla sig till dessa ovan 
nämnda ytterligheter i arbetsbegreppet och lanserat alternativa analytiska 
kategorier, framför allt i två riktningar. Den ena fokuserar på omsorg - den 
andra på materiell produktion. 

19 Lennart Lundmark: "Tid som kvalitet och kvantitet", Häften för kritiska studier, nr 2 
1986, s 7 har detta marxcitat, hämtat ur Karl Marx: Kapitalet, Första boken, Cavefors 
Bokförlag, 1969, s 35. 

20 Jan Ch Karlsson: Begreppet arbete. Definitioner, ideologier och sociala former, 
Arkiv, Lund 1986, s 15-71. Karlsson har ett begrepp, det domestika arbetet, som han 
menar är knutet till det moderna lönearbetet. Det domestika arbetet är något mer än 
hushållsarbete, som mer har karaktären av teknisk term för diska, städa, laga mat etc. 
Termen hushållsarbete anger i sig inte någon social relation, vilket däremot termen 
domestikt arbete avses göra. Det domestika arbetets yttersta syfte är att söija för att 
det finns arbetskraft till salu som en vara för kapitalet, så att mervärde kan 
produceras. 
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Gisselberg har i sin avhandling21 om hushållsarbete angett några de
finitioner på det arbete som utförs i hemmet. Hon talar om materiell och 
social reproduktion i hemmet och avser därmed såväl materiella 
nyttigheter, mat och kläder, som icke-materiella nyttigheter, till exempel 
omvårdnad, uppfostran^ socialisation. Det finns också de som hävdat att 
hushållsarbete bör betraktas som ett särskilt produktionssätt.22 

Redan på 1920- och 1930-talen var det en livlig diskussion om 
omfattningen av hushållsproduktionen. I Finland fördes den debatten av en 
stridbar nationalekonom vid namn Laura Harmaja som räknade ut det totala 
värdet av alla hembakade limpor i Finland.23 

Debatten har ibland fått ett drag av "strid om påvens skägg" över sig. 
Det väsentliga är som jag ser det inte benämningarna utan att synliggöra 
hushållsarbetet och försöka beräkna dess omfattning - och betydelse. Oav
sett hur man benämner det så är det något som tar tid och kräver en insats 
för att bli utfört.24 

Brita Åkerman och Elise Ringborg utgår i en diskussion om pro
duktionsbegreppet från en påse potatis.25 Potatisen är rå och smutsig och 
långt ifrån färdig för konsumtion, trots att den i sin påse i affären kallas 
konsumtionsvara. Åkerman och Ringborg vill med potatispåsen som exem
pel kritisera att begreppet produktion endast sträcker sig fram till vad de 
menar vara en råvara, potatisen i påsen, och att framställningen av den 
ätbara produkten kallas reproduktion. 

Det är naturligtvis möjligt att diskutera begreppen produktion, 
reproduktion, hushållens produktion eller andra liknande uttryck som be
nämningar, men oavsett benämningen är det gärningen som avgör. För att 
bli njutbar föda måste potatisen bäras hem, borstas eller råskalas, kokas 
och ställas fram på bordet. Det som krävs för att potatisen skall bli möjlig 
att konsumera är en arbetsinsats. 

21 Gisselberg, a a, s 5 ff. 

22 John Harrison: "The Political Economy of Housework", Bulletin of the Conference of 
Socialist Economists, Winter 1973. Se även Furåker, a a, s 121. 

23 Laura Harmaja: Husmoderns ekonomiska gärning, Kooperativa förbundets bokförlag, 
Stockholm 1928. 

24 Elise Ringborg: Varor på väg - hushållet som inköpsforetag, Stockholm 1968, s 12. 
Brita Åkerman: "Den råa och smutsiga potatisen", Den okända vardagen. Om arbetet 
i hemmen, Åkerman m fl (red), Akademilitteratur, Stockholm 1983. 

25 A a, s 24 - 38. 
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Där står nu den varma, nykokta potatisen i en karott. Ska det vara fint 
har den kanske till och med fått några dillkvistar som garnering. Potatisen i 
sin karott är kristalliserad arbetstid. Till en del är den arbetstiden obetald. I 
potatiskarotten trängs kristalliserad arbetstid av olika slag. Det leder gan
ska långt bort om man fördjupar sig i detaljer, men låt oss börja hos 
potatisodlaren, och bara låta tanken helt lätt nudda vid arbetsinsatser för 
redskap, verktyg, gödningsmedel etc. Odlaren sätter potatis på våren, ku-
par och tar upp den och levererar så småningom till återförsäljaren som i 
sin tur distribuerar varan ut till affärerna. Så långt är arbetet betalt på ett 
eller annat sätt.26 Potatisen inhandlas av någon. Det kan vara frågan om 
betald arbetstid ifall någon från sociala hemtjänsten går ut och gör inköpen 
åt någon gammal tant och därefter går hem till henne och gör i ordning 
middagen. Det kan också vara obetald arbetstid; någon i hushållet handlar 
hem mat och lagar till middagen. Tillagningen av potatisen kan också ut
föras av någon anställd. Det finns hushåll med kokerska eller hemhjälp, 
men de är försvinnande få nu för tiden. I min studie är det mamma, pappa 
eller barn som burit hem, ansat och kokat potatisen. Oftast mamma. 

2,8 miljarder arbetstimmar på ett år 

Konsumentverket och Statistiska centralbyrån har i en studie, Tids nog..?1, 
undersökt hur mycket tid hushållen lägger ner på hemarbete och 
hushållsarbete. Med utgångspunkt i rapportens uppgifter om genomsnittlig 
tidsanvändning per vecka för män och kvinnor i åldern 16 - 74 år har jag 
beräknat den sammanlagda årsarbetstiden för arbetet med matinköp, mat
lagning och diskning.28 

För att få ett mått på den totala arbetsinsatsen i arbetet med matlagning 
och därtill hörande aktiviteter har jag utgått från den genomsnittliga 
veckoarbetstiden, beräknat den sammanlagda arbetstiden för 50 veckor och 

26 I små familjeföretag kan det tänkas att familjemedlemmarna utfört obetalt arbete 
genom att hjälpa till vid potatisupptagningen. Förtjänsten från potatisodlingen får dock 
antas komma hela familjen till del. 

27 Konsumentverket, Allmänna byrån, 1984:06-03: Tids nog..., Stockholm 1984. 

28 Rapporten baseras på resultat av tre undersökningar på vardera ca 800 intervjuade 
personer mellan 16 och 74 år i ett obundet slumpmässigt urval av Sveriges 
befolkning. SCB genomförde undersökningarna på uppdrag av Konsumentverket. 
Uppgiftslämnarna har i princip kunnat välja redovisningsdag, vilket medfört att 
helgerna blivit underrepresenterade. För att i viss mån motverka detta har alla 
veckodagar givits samma vikt i ra pporteringen. A a, s 6 - 10. 
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3,1 miljoner kvinnor samt 3,1 miljoner män i nyss nämnda ålderskatego
rier.29 Måttet 50 veckor med matlagningsarbete är möjligen ett generöst 
sätt att beräkna semesterledigheten som matlagningsfri. För många innebär 
semestern egentligen merarbete i hushållet på grund av primitiv utrustning 
på landet. 

Tabell 4.6 Matlagningsarbetets omfattning. Genomsnittlig tidsanvändning i 
landet år 1984 för kvinnor och män i åldern 16 - 74 år. 
Timmar. 

Per vecka Per år 
Timmar Miljoner timmar 

Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt 

Köper mat 2,0 1,6 310,0 248,0 558,0 
Matlagning 8,0 2,3 1240,0 356,5 1596,5 
Diskar 2,8 1,1 434,0 170,5 604,5 

Summa 12,8 5,0 1984,0 775,0 2759,0 

Källon Konsumentverket. SC B, Befolkningsstatistik. 

Summerar man den sammanlagda arbetsinsatsen för både kvinnor och 
män blir det i runda tal 2,8 miljarder timmar för arbete med mat
framställning. Enbart matlagningen upptar för kvinnor och män till
sammans omkring 1,6 miljarder timmar under 1983. Se tabell 4.6. 

Som jämförelse tar jag den sammanlagda årsarbetsinsatsen i gruv- och 
mineralbrott, tillverkningsindustri, el-, gas-, värme-, och vattenverk samt 
byggnadsindustri som för 1983 var 2,1 miljarder timmar. Därav för 
livsmedelsindustrin 0,13 miljarder.30 Den sammanlagda tiden för mat
lagningsarbetet i hemmen under ett år är alltså, enligt min beräkning, större 
än all den tid som läggs ner i i ndustriarbete under samma år.31 

I matdagboken redovisade hushållen i min undersökning hur lång tid 
som gått åt till matlagning genom att för varje fullföljd och ifylld 

29 Befolkningsstatistik, Siffror om Sverige, 1984. 

30 Arbetsmarknads statistisk årsbok 1985. 

31 Lars Ingelstam: Arbetets värde och tidens bruk - en framtidsstudie, Liber förlag, 
Stockholm 1980 s 54 - 62. Ingelstam gör en beräkning av den totala arbetstiden för 
hushållsarbete i hemmen under ett år (mat, städning, tvätt) för alla svenskar mellan 15 
och 75 år. Det rör sig om 4,6 miljarder timmar. Min approximation på 2,8 miljarder 
timmar för matlagning, disk och matinköp överensstämmer rätt väl med Ingelstams 
beräkningar. 
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dagbokssida summera en ungefarlig tid för matlagning under dagen. 
Summeringen byggde på en skattning av tiden för de olika matlagnings
momenten. Vid återbesöket i hushållen för att hämta de ifyllda dagböckerna 
hade intervjuarna i uppgift att diskutera tidsskattningen, bland annat för att 
kontrollera att man redovisat aktiv tid för matlagning. Vad aktiv mat
lagningstid innebär kan illustreras med tillagning av ärtsoppa som exempel. 
Först försöker man uppskatta hur lång tid som gått åt för att förbereda och 
sätta på ärter till kokning. Långkoket, då ärtsoppan står och puttrar på 
spisen och man själv kan göra annat, räknas inte in i tiden för matlagning. 
Därefter lägger man till tid använd för kryddning, avsmakning och för att 
skära fläsket. Vid beräkning av tid för bakning inräknas inte tid för jäsning 
och gräddning av brödet. 

Den tid som hushållen har redovisat ger ett sammanfattande mått på 
matlagningen den aktuella dagen och anger på intet vis den individuella 
insatsen. Den individuella insatsen mäts i enkäten med frågor om hur 
mycket barn och vuxna deltar i arbetet med maten. Den är beskriven efter 
aktivitetsgrad och ej efter omfattning i tid. 
Tabell 4.7 Tid till matlagning i hushållen under vardagar och 

helger. 
Procent. 

Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 
n=343 n=342 n=339 n-338 

<30 minuter 21 16 5 8 
- 1 timme 33 37 26 25 
- 1 timme 30 minuter 22 22 28 26 
- 2 timmar 10 10 20 16 
- 2 timmar 30 minuter 7 10 11 12 
>3 timmar 4 5 10 11 

Summa 100 100 100 100 

Runt hälften av hushållen klarar av vardagens matlagning på en timme 
eller mindre. På helgerna använder man i allmänhet något längre tid till 
matlagningsbestyr. Det är bara fem respektive åtta procent av hushållen 
som klarar av lördags- och söndagsmaten på mindre än en halvtimme. 

För en beskrivning av hushållens arbetsinsatser redovisas i några 
tabeller frekvenser för planering och inköp. Sju av tio hushåll har svarat att 
man i förväg tänker igenom vad man skall äta under de närmast följande 
dagarna, och åtta av tio hushåll uppger sig i förväg planera och skriva upp 
vilka livsmedel som skall köpas. Dessa uppgifter återfinns i tabell 4.8 
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under rubrikerna "Planering av måltider" respektive "Planering av inköp". 
Drygt hälften av hushållen gör ofta eller alltid storköp av livsmedel att ha i 
lager hemma. På frågan hur ofta hushållen gör inköp av livsmedel svarar 
60 procent att de handlar mat minst fyra gånger i veckan, vilket knappast 
tyder på inköpsplanering och storköp. Frågan i enkäten löd: "Brukar ni i 
förväg planera och skriva upp vilka livsmedel som skall köpas?" Den mest 
välvilliga tolkningen av inköpsplanering blir att den som handlar mat i åtta 
fall av tio åtminstone har en lista i handen. Drygt 40 procent gör sällan 
eller aldrig storköp av livsmedel. Vem eller vilka som utför arbetet med 
såväl matlagning, inköp som planering granskas i ett senare avsnitt. 

Tabell 4.8a Planering och inköp. 
Procent. 
N=348. 

Planering 
inköp 

Planering 
måltider 

Gör 
storköp 

Aldrig 1 3 8 
Någon gång 18 25 35 
Ofta 29 41 35 
Alltid 52 31 21 

Summa 100 100 100 

Tabell 4.8b Inköpsfrekvens. 
Procent. 
N = 3 4 8. 

Andel hushåll 

Vaije dag 13 
3-4 gånger i veckan 47 
<,2 gånger i veckan 40 

Summa 100 
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Laga mat, vad är det? 

Man kan se på matlagningsarbetet på flera olika sätt. Det kan uppdelas i en 
rad olika matlagningstekniska moment: koka, steka, grilla etc. Det kan 
sorteras i tillagning av olika typer av maträtter: gröt, välling, soppor, kött
rätter, fiskrätter, pajer, krämer... Men det kan också innebära tillredning 
av hela måltider: laga frukost, laga middag. 

Ett första steg i analysen av matlagningsarbetet var att ta reda på vem 
eller vilka som skötte tillagningen av dagens måltider. Här skiljs 
frukost/morgonmål från övriga måltider. Några benämningar på övriga 
måltider finns inte i enkäten. I matdagboken finns heller inga benämningar 
på måltider utan endast tidpunkt för servering. Den indelning som gjordes 
vid kodningen av matdagboken skilde ut "lagat mål" från övriga typer av 
måltider. Den baserar sig på innehållet i måltiden och har samma be
nämning som Boalt32 hade redan 1939. I fortsättningen kommer jag att 
kalla dagens första måltid för frukost eller morgonmål. Andra måltider som 
kan förekomma i ett hem brukar vanligtvis betecknas som lunch, middag 
eller kvällsmål. Dessutom kan det också förekomma benämningar som 
förmiddags- eller eftermiddagskaffe, fika och mellanmål. 

Jag har i kontakten med hushållen medvetet undvikit benämningar på 
måltider med undantag för morgonmålet, men i kodningen av matdagboken 
har jag sorterat maten efter innehåll i förutom tidigare nämnda "lagat mål" 
också "frukostmat, smörgås och dryck, fruktmål och snask/fika". Detta 
finns närmare preciserat och beskrivet i det inledande kapitlet och i 
avsnittet "Matkartan", kapitel 5. 

Ett första steg i analysen av matlagningsarbetet avser att ta reda på vem 
som gör jobbet. Ett nästa steg blir att granska måltidskomposition och 
matlagningsmetoder, vilket jag återkommer till. 

Kan man "laga mat" utan att servera ett "lagat mål"? Jag skall behandla 
den frågan genom att närmare granska frukostmålet. Allra först ska sägas 
att frukostmålet vanligen inte är en gemensam måltid. Det är i hög grad 
uppsplittrat så att familjemedlemmarna äter sin frukost var för sig och på 
skilda tider. I närmare två tredjedelar av alla hushåll äter var och en enskild 
frukost. De splittrade måltiderna diskuteras närmare vid en granskning av 
måltidsmönster. Här konstateras bara att frukostmålet är en individuell 
måltid för många människor, både vuxna och barn. Matlagningsmomenten 

32 Boalt, a a. 
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är få och enkla: koka kaffe- eller tevatten, choklad, gröt eller välling, 
blanda till juice, kanske rosta bröd. Det kan diskuteras om tillredning av 
frukostmålet skall kallas för matlagning, då det egentligen mest är fråga om 
att duka och plocka fram. Beteckningen "laga frukost" står här för alla 
moment och innefattar såväl tillredning (koka, blanda till, skära upp...) 
som framplockning och dukning. Att enbart säga duka fram eller plocka 
fram frukost är kanske korrekt i en del fall men utesluter då den tillredning 
som kan förekomma. Jag kallar tillredning och framplockning av fru
kosten/morgonmålet för att "laga frukost", kort och gott. Vilken mat som 
då serveras kommerjag att redovisa i avsnittet "Matkartan", kapitel 5. 

Köket - en kvinnodominerad arbetsplats 

Det är "mamma" som mestadels står för matlagningen i hushållen. Hjälp 
och delat ansvar får hon i vissa fall av man och barn. Barnens insatser är 
ringa. Köket är en kvinnodominerad arbetsplats. I denna undersökning var 
det endast en handfull män som stod som ansvariga för maten. 

Av de 348 barnfamiljerna var det 299 hushåll som bestod av två 
sammanboende vuxna med ett eller flera barn. Bland dessa hushåll var det 
till 94 procent kvinnorna som sade sig vara ansvariga för maten i hemmet. 
För resterande sex procent var det männen som besvarade frågorna i 
enkäten och därmed också uppgav sig som den som har hand om maten. 

En sak är att fråga vem som är ansvarig för maten och en annan sak är 
att ta reda på vem som sköter de olika momenten och uppgifterna runt mat
planering, inköp och matlagning. Av tabell 4.9 framgår att det är vanligt 
att dela på ansvaret för inköp av mat och att det är de vuxna som delar på 
det arbetet. I närmare hälften av hushållen (44 procent) är det kvinnans 
ansvarsområde att planera måltiderna, i lika stor utsträckning delar 
makarna på planeringsarbetet, och i resterande hushåll (10 procent) deltar 
också barnen. 
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En något annorlunda bild av det gemensamma ansvaret får man om man 
granskar fördelningen närmare. Då svarar kvinnorna: "Vi gör det båda två, 
men det är mest jag som handlar hem maten." Mamma anser sig sköta det 
mesta av måltidsplaneringen. Se tabell 4.9. Laga middag är mammas arbete 
(59 procent gör det ensamma i tvåföräldrafamiljer). Att ta fram fru
kostmaten på rnornarna är en uppgift som är mer jämt fördelad mellan 
familj emedl emmarna. 

När pappa har ansvaret... 

En liten grupp män, 22 stycken, besvarade enkäten och signalerade 
därigenom att de var ansvariga för maten i sitt hushåll. Dessa (sex procent 
av alla hushåll) har således angett sig ha en avvikande arbetsfördelning. En 
närmare granskning av dessa hushåll visar att i två hushåll har mannen 
svarat för sin hustrus räkning. Det framgår tydligt på andra ställen i 
enkäten att så är fallet. I tre hushåll är mannen ensamförälder och har 
därmed ingen vuxen att dela ansvaret med. Dessa tre särredovisas i tabell 
4.9. Om man räknar bort de hushåll där mannen svarat för sin hustrus 
räkning och de tre ensamstående männen, så återstår 17 manliga mat
ansvariga. Av dessa tillhör två arbetarklassen. Resten är tjänstemän (tolv) 
eller egna företagare (tre). Bland fruarna eller sammanboende tillhör fem 
arbetarklassen, resten är tjänstemän (tio) eller egna företagare (två). Män
nen är i åldern 27 till 48 år, lika många över som under 40. Barnen i dessa 
familjer finns spridda över hela åldersregistret, från babies till tjugo-
åringar. Precis som för hela gruppen dominerar ett- och tvåbarns-
familjerna. 

Hur ser arbetsfördelningen ut hos de 17 familjerna? Också här gäller det 
matlagning, inköp och planering. Eftersom det rör sig om så få hushåll 
redovisas arbetsfördelningen i absoluta tal. 

Tabell 4.10 Arbetsfördelning i de hushåll där mannen är ansvarig för maten. 
Absoluta tal. 
N = 17. 

Planerar 
måltider 

Köper 
mat 

Lagar 
frukost 

Lagar 
middag 

Pappa gör allt 1 1 4 2 
Mamma gör allt 3 5 3 4 
Vuxna och barn delar på arbetet 13 10 10 11 

Summa 17 16 17 17 
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Det ringa antalet hushåll gör att man inte får dra alltför långtgående 
slutsatser av fördelningen i siffror mätt. Eftersom männen här markerat att 
det är de som har ansvaret, så är det anmärkningsvärt att det minst lika ofta 
förefaller som om "mamma gör allt". Kvar är två män som tagit på sig -
eller tilldelats - ansvaret för middagsmatlagningen, fyra som sköter fru
kosten, en som köper hem maten och en som planerar. Ingen enda man av 
dessa sjutton matansvariga familjefäder sköter själv alla fyra deluppgifter. 

Vad gör barnen? 

I Konsumentverkets rapport Tids nog...33 sägs det att barn i Sverige inte 
deltar i hemarbetet i någon större utsträckning. I genomsnitt ägnar sig 5 -
18 åringar en kvart om dagen åt hemarbete och då är städning av eget rum, 
inköp, passning av småsyskon, dukning, diskning och matlagning och en 
rad andra sysslor inräknade. Av min undersöknings 640 barn var det 
mindre än tio procent som lagar sin egen frukost. Bland barnen i den äldsta 
åldersgruppen, 17 år och äldre, var det omkring en ijärdedel som ofta 
gjorde frukost (se tabell 4.11). Vanligast är att mamma tar fram frukosten 
på morgonen. Men i cirka ett av tio hushåll är det pappa som gör iordning 
morgonmålet och i fyra av tio hem hjälps man åt, antingen bara de vuxna 
eller både vuxna och barn tillsammans (se tabell 4.9). Frukostmålet är just 
den måltid där barnen som mest bidrar till matlagningsarbetet. Barnens 
ansvar och insats är inte stora. Inte ett enda barn hade eget ansvar för mid
dagsmåltiderna. Tre barn ansvarade för frukosten och ett barn skötte 
inköpen (se tabell 4.9). En närmare granskning av barnens arbetsinsats vid 
tillagning av frukost och övriga måltider visar att en tredjedel av de äldsta 
barnen, 17 år och äldre, sällan lagar frukost och närmare hälften i den 
åldersgruppen lagar sällan eller aldrig middag (se tabell 4.12). 

Det finns en liten grupp barn huvudsakligen i de n yngsta åldersgruppen 
som uppges ofta laga till såväl frukost som andra måltider. Vid en närmare 
granskning av deras familjeförhållanden tyckte jag mig finna en gemensam 
nämnare av pedagogisk natur. I de allra flesta fall uppger föräldrarna att 
barnen är för små för att laga mat. Så är det dock inte i dessa familjer, där 
mamman vanligtvis arbetar med uppfostran eller vård av småbarn. Det bör 
påpekas att detta gäller en mycket liten grupp, endast 7-8 barn. 

33 Tids nog..., a a, s 3. 
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Tabell 4.11 Barnen lagar frukost. 
Procent. 
N=635. 

Arbetsinsats 
<10 år 
n=360 

Barnens ålder 
10-16 år 
n=193 

>17 år 
n=82 

Alla bam 
n=635 

Ofta 
Ibland 
Sällan/Aldrig 

<31) 
20 
77 

16 
44 
40 

24 
40 
35 

9 
30 
61 

Summa 100 100 100 100 

1) Därav de flesta under sju år (åtta av tio) 

Tabell 4.12 Barnen lagar 
Procent. 
N = 625. 

middag. 

Arbetsinsats 
<10 år 
n=348 

Barnens ålder 
10-16 år >17 år 
n=193 n=84 

Alla bam 
n=625 

Ofta 
Ibland 
Sällan/Aldrig 

21) 
11 
87 

4 
42 
54 

14 
40 
45 

4 
25 
71 

Summa 100 100 100 100 

1) Därav de flesta under sju år (sju av åtta) 

Konsumentverkets tidsbudgetundersökning34 och uppgifter i SCBs rap
port Kvinnor och barn35 visar att kvinnorna är de som till största delen an
svarar för arbetet med maten i hushåll med barn. Även om man i början av 
äktenskapet/samboendet haft en mer jämlik fördelning mellan makarna i 
köksarbetet så övergår man till ett "traditionellt" mönster när barnen föds. 
Och man tycks behålla det långt efter småbarnsperioden. Inte heller barnen 
tar eller får del i ansvaret för maten. Barnen fortsätter att vara "barn" i det 
här avseendet så länge de bor hemma. Man kan naturligtvis invända mot 
detta påstående och säga att det finns barn som får överta rollen av vuxen 

34 A a, tabellerna 2 - 20. 

35 Information i prognosfrågor 1982:4, "Kvinnor och barn", Intervjuer med kvinnor om 
familj och arbete, Sveriges officiella statistik, Stockholm 1982. 
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till exempel i familjer med alkoholproblem. Det talas ibland om detta 
omvända vuxen-barnförhållande. Nu har jag inte speciellt studerat huruvida 
familjerna har problem av dylik art. Det är inte troligt att familjer med 
svåra missbruksproblem ingår bland dem som medverkat i undersökningen. 
Jag har i alla händelser inte funnit några barn som övertagit ansvaret för 
maten. Barnens insats i köket sträcker sig ungefär till att ta fram filmjölken 
till frukosten. Om man frågar mammorna varför barnen inte hjälper till 
eller tar delansvar så svarar de att barnen ska sköta skolarbetet. En del 
menar även att barnen har så många eller så krävande fritidssyssel
sättningar att det blir för mycket för dem att ha ansvar för maten också. 

Hushållning 

Ur trädgård, skog och mark 

Jag skall här först granska hushållens egenproduktion av potatis, grön
saker, frukt, bär, kött och fisk och därefter redovisa uppgifter om konser
vering i form av syltning, saftning och djupfrysning. Vidare kommer jag 
att presentera uppgifter om bakning och om hemlagad kontra fårdiglagad 
mat.36 

Om egenproduktionen delas upp i en vegetabilisk och en animalisk del 
så finner man inte helt oväntat att den vegetabiliska egenproduktionen är 
betydligt mer omfattande. Drygt hälften av alla hushåll odlar eller skaffar 
något litet av bär, frukt och grönt utanför den formella marknaden. Fiske 
och jakt är mindre vanligt.37 

36 Lars-Erik Wolvén: "Informell ekonomi ur ett gråvitt perspektiv - analys av utbredning 
och orsaker utifrån studier på sex orter", Informell ekonomi i glesbygd, Hans 
Wallentin (red), LTs forlag, Stockholm 1985. Wolvén har, med tillgång till mina data, 
i en artikel redovisat den informella ekonomins utbredning i Sverige. Bland dessa sex 
orter finns Umeå och Uppsala kommuner. Eftersom Umeå och Uppsala ligger på så 
skilda breddgrader redovisas de två kommunerna var för sig. Såväl odling som jakt 
och fiske har rätt o lika förutsättningar och utfallet blir också olika för de två trakterna. 
Rent generellt finner Wolvén att egenproduktionen i Uppsala är mindre än den i 
Umeå, det gäller framför allt potatis, kött och fisk. Vad grönsaker beträffar håller 
Uppsala en viss ledning, den är dock inte statistiskt signifikant. I fråga om 
bärplockning och odling av bär ligger hushållen i de båda kommunerna på samma 
nivå. 

37 Detta var före kärnkraftsolyckan i T jernobyl, 26 april, 1986. Hur den senare kom att 
påverka hushållens bärplockning, jakt och fiske tar jag inte upp till diskussion. 
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Tabell 4.13 Hushåll som har egenproduktion av livsmedel. 
Procent. 
N=346. 

Uppsala Umeå 

3 II Ci
 

n=172 
Livsmedel Till någon del Allt Till någon del Allt 

Potatis 54 11 3) 65 413 ) 
Grönsaker 66 2 60 3 
Frukt 503) 3 103> 1 
Bär, odlade 63 26 62 20 
Bär, vilda 80 33 3) 97 713) 
Jakt 10 5 20 12 
Fiske 232) 2 00

 

9 

Signifikans: 
1) p<0,05 
2) p<0,01 
3) p<0,001 

Tabell 4.14 Hushåll som till någon del anskaffar livsmedel på 
informella marknaden. 
Procent. 
N = 346. 

Köper billigt Uppsala Umeå 
n=174 n=172 

Potatis 40 60 
Grönsaker 30 40 
Frukt 553) 203) 
Bär 48 50 
Kött 35^) 63^) 
Fisk 153) 503) 

Signifikans: 
1) p<0,05 
2) p<0,01 
3) p<0,001 
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De regionala skillnaderna är märkbara vad gäller dem som odlar 
hushållets hela behov av potatis (Umeå mer) och dem som plockar hus
hållets hela bärförråd (Umeå mer). Anmärkningsvärt är den höga andelen 
bärplockare i Umeå. Fruktodling överväger i uppsalatrakten. I norr finns 
sparsamt med fruktträd; det är heller inte mer än en liten andel som uppger 
sig odla frukt eller har möjlighet att köpa frukt billigt, till exempel genom 
"självplock". Det är betydligt fler som köper kött billigt i norr; det är 
likaså signifikanta skillnader mellan hushållen i norr och söder vad gäller 
anskaffning av kött och fisk på den informella marknaden. 

Procent UPPSALA UMEÅ 

100 

50 — 

. gf 
IB 

Potatis Grönsaker Odlade bär Vilda bär Potatis Grönsaker Odlade bär Vilda bär 

Inkomst <110 000kr Inkomst 110 000-180 000kr 
n=92 n=170 

Inkomst >180 000kr 
n=78 

Signifikans: 
1) p<0.05 

Figur 4.1 Hushåll som till någon del odlar grönsaker och potatis 
samt plockar bär. 

I figur 4.1 är de skilda slagen av egenproduktion redovisade efter 
hushållens inkomst samt uppdelade på Umeå och Uppsala. Odling av såväl 
potatis, grönsaker som bär är minst vanlig i den lägsta inkomstklassen. 
Däremot tycks plockning av bär i skog och mark vara ungefär lika vanligt 
oavsett inkomstklass. 

För både Uppsalas och Umeås del tycks egenproduktionen snarast 
förstärka inkomstskillnaderna: ju högre upp på inkomstskalan dess flitigare 
grönsaksodlande. Nu får man inte dra för stora växlar på grön
saksodlandets ekonomiska vinst. Mer troligt är att det handlar om nära 
tillgång till odlingsjord eller skilda värderingar. Att märka är att det är en 
mycket liten grupp som producerar "allt" i grönsaksväg (under fem pro
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cent). Att odla all potatis för hushållets behov är betydligt vanligare än att 
odla grönsaker till husbehov. Det är en markant skillnad mellan orterna vad 
gäller egenproduktion av hela potatisbehovet. Där ligger Umeå avsevärt 
högre än Uppsala (41 respektive 11 procent). 

80 procent av samtliga hushåll uppgav sig ha tillgång till trädgård i 
någon form, vid den egna villan eller radhuset, vid sommarstugan eller hos 
föräldrar. Enklaste varianten för att åtminstone odla något litet är för
modligen att ha en trädgårdstäppa vid det egna huset. Merparten av dem 
som bor i villa har också de högsta inkomsterna (bilaga 5, tabell 10). Det 
kan finnas skäl att anta att odling av potatis, grönsaker och bär hänger 
samman mer med boendeform än med inkomst. 

Statens naturvårdsverk (SNV) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
har i ett par enkätundersökningar sökt skatta omfattningen av bär- och 
svampplockning i landet.38 Enligt SLUs undersökning plockade drygt 50 
procent av de tillfrågade personerna vilda bär av någon sort. Det var vanli
gare bland befolkningen i de n norra regionen. De unga under 25 år och de 
allra äldsta över 70 år plockade mindre mängd bär än genomsnittet, som 
enligt SNVs studie uppgick till 13 liter per person. Kvinnorna var flitigare 
bärplockare än män och lågutbildade något mer än högutbildade. 
Svampplockning var mindre vanligt, men ungefär en tredjedel av de tillfrå
gade brukade plocka svamp. Det var minst vanligt i Norrland och mindre 
vanligt bland lågutbildade. Enligt SLU tas mindre än 10 procent av alla 
skogens bär tillvara och blott några få procent av all svamp. 

Med dessa uppgifter från SLU och SNV39 i åtanke förefaller det inte 
orimligt att åttio-nittio procent av barnfamiljerna i min undersökning 
plockar bär i någon grad. Ungefär hälften av alla menade att de plockar alla 
bär som hushållet använder. Hur stor mängd man sedan använder kan 
eventuellt variera med tillgången. Finns det mycket bär i förråden så blir 
konsumtionen högre. Rika bärår äter man mycket och ofta. Är det ont om 
bär i förråden så snålar man på det lilla man har. 

Att skörda innebär också att försöka bevara och lägga upp förråd. 
Förutom att konserveras med värme och socker (sylt och saft) och med 
kyla (djupfryst) så kan livsmedel bevaras bland annat genom torkning, 
saltning och ättiksinläggning. De tre sistnämnda metoderna bedömde jag 

38 Sven G Hultman: "Hur mycket bär och svamp plockar vi egentligen?", Statens livs
medelsverk, Vår Föda, nr 6-7, 1983, s 284-297. 

39 A a. 
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såsom mer marginella och ställde ingen fråga om dessa till hushållen utan 
koncentrerade frågorna kring sylt, saft och djupfryst. Frågan om djupfrys-
ning av frukt vållade en del problem i den norra regionen, där en och 
annan kommenterade att det är omöjligt eller orimligt att frysa frukt. Det är 
i och för sig förståeligt; ingen köper väl äpplen för dyra pengar och lägger 
dem i frysen. Men med tillgång till billiga äpplen eller egen skörd går det 
att göra äppelmos, äppelkompott eller kanske äppelpajer och frysa in, 
vilket var tanken med frågan om djupfryst frukt. Äpplen får här stå som 
exempel, eftersom de växer även i umeåregionen, om än i mindre om
fattning. 

Tabell 4.15 Konservering: saft och sylt. 
Procent. 
N = 325. 

Omfattning 
Uppsala 
n=161 

Saft 
Umeå 
n=164 

Uppsala 
n=161 

Sylt 
Umeå 
n=164 

Nästan allt 
Något 
Köper färdigt 
Använder ej 

34 
42 
17 

7 

41 
43 
13 
4 

45 
38 
12 

5 

71 
24 
4 

<1 

Summa 100 100 100 100 

Tabell 4.16 Djupfrysning av 
Procent. 
N = 324. 

frukt, bär och grönsaker. 

Omfattning 

Frukt 
Uppsala Umeå 
n=160 n=164 

Bär 
Uppsala 
n=160 

Umeå 
n=164 

Grönsaker 
Uppsala Umeå 
n=160 n=164 

Nästan allt 
Något 
Köper färdigt 
Använder ej 

12 7 
50 27 
29 53 

8 13 

47 
44 

7 
2 

59 
34 

5 
2 

7 
61 
29 

2 

7 
60 
30 
4 

Summa 100 100 100 100 100 100 

Sylt, saft och djupfrysta bär är de vanligast förekommande hemgjorda 
konservprodukterna av svaren att döma. Djupfrysta frukt- och grön
saksprodukter köper man i större utsträckning färdiga i handeln. Det finns 
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vissa regionala skillnader; i Umeå är det betydligt fler som kokar hela sitt 
syltförråd. 

Bakning 

Bakning av matbröd och kaffebröd är lönsamt om kalkylen baseras på 
kostnader för ingredienser och elström men ej innefattar kostnader för 
arbetstid. Med hänsyn till hushållskassan är det ekonomiskt att baka 
hemma, men med tanke på hälsan är det diskutabelt om en ekonomisk vinst 
av kak- och bullbak egentligen är eftersträvansvärd. Jag ska här inte föra en 
diskussion om den relativa lönsamheten utan endast redovisa något om vad 
och hur mycket bröd som bakas i hushållen. I enkäten frågades hur stor del 
av hushållets konsumtion av kakor/kaffebröd, vetebröd/bullar och mjukt 
matbröd som utgörs av hembakat. 

Enligt en analys av svenska folkets livsmedelsinköp40 föreligger det 
betydande regionala variationer i inköp av bröd och mjöl,41 varför man kan 
förvänta sig skillnader mellan Uppsala och Umeå kommuner. Bakning och 
brödinköp redovisas därför uppdelat efter ort. 

Tabell 4.17 Bakning. 
Procent. 
N = 324. 

Omfattning 

Mjukt matbr öd 
Uppsala Umeå 
n=160 n=164 

Vetebröd 
Uppsala Umeå 
n=160 n=164 

Kaffebröd 
Uppsala Umeå 
n=160 n=164 

Nästan allt 34 46 69 83 59 60 
Något 55 47 23 13 26 19 
Köper färdigt 11 7 1 <1 <1 2 
Använder ej * - 7 4 13 9 

Summa 100 100 100 100 100 100 

Det är en stor andel hushåll, såväl i Umeå som Uppsala, som uppgett 
sig baka allt eller nästan allt mjukbröd, vetebröd och kaffebröd. Alldeles 
speciellt gäller detta vetebröd/bullar. Merparten av hushållen har hem
bakade bullar på brödfatet. I Umeå är det nära hälften av alla hushåll som 
bakar mjukt matbröd; i Uppsala är det något mindre vanligt. Ungefär en 

40 Bäck, a a 1983. 

41 A a, s 30 - 37. 
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tiondel bakar sällan sådant som limpor, småfranska eller mjukkakor. Det 
köper man. Det är däremot mindre vanligt att köpa kaffebröd och vetebröd. 
Bara ett fåtal har angett att de köper kakor och bullar. Sådant bakar man 
själv hemma och detta är mycket vanligt. 

En på tio äter inte kakor och kaffebröd. Det är bara några få procent 
som köper alla kakor och bullar som konsumeras i hushållet. Det är möjligt 
att uppgiften "bakar allt eller nästan allt vi behöver" måste tas med viss re
servation och tolkas som "det mesta" som hushållet använder av produkten 
ifråga. 

Köpa färdigt - eller laga själv? 

Ett sätt att hushålla är att laga mat med utgångspunkt från råvaror i stället 
för att köpa färdiglagat. Det är inte så lätt att sätta klara och entydiga 
gränser mellan vad som ska räknas som hemlagat och vad som ska hänföras 
till kategorierna hel- och halvfabrikat. I matdagboken finns en kolumn med 
dessa tre kategorier. För att få en någorlunda entydig bedömning av vad 
som är att hänföra till respektive grad av matlagningsinsats ombads alla de 
som samlade in enkät och dagbok att tillsammans med uppgiftslämnaren 
diskutera och markera grad av tillagning. Det tillkom ytterligare en ka
tegori framför allt vid granskning av efterrätter och tillbehör till huvud
rätten. Det gällde sådant som serveras utan någon som helst tillagning, till 
exempel färsk frukt. 

I ett par tabeller presenteras här insatserna vid matlagning de fyra 
redovisade dagarna. Jag koncentrerar mig till det lagade målet, middagen, 
och där speciellt till huvudrätten och efterrätten. 

Tabell 4.18 Middagsmålets huvudrätt. Grad av tillagning. 
Procent. 
N = 3 4 8. 

Tillagning Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 

Hemlagat 70 65 69 86 
Halvfabrikat 8 14 8 2 
Färdiglagat 15 14 13 6 
Ej lagat mål 7 7 10 6 

Summa 100 100 100 100 
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En sammanfattning av resultaten i "Köpa färdigt eller laga själv" tyder 
på att middagsmaten i stor utsträckning är hemlagad. Enligt vår be
dömning42 av matlagningsnivån är det en avsevärd del av middagsmaten 
som är hemlagad. 86 procent av hushållen hade hemlagad huvudrätt till 
söndagsmiddag. Vardagsmiddagarnas huvudrätt var hemlagad i omkring 
två tredjedelar av alla hushåll. 
Tabell 4.19 Efterrätt. Grad av tillagning. 

Procent. 
N = 348. 

Tillagning Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 

Hemlagat 7 4 7 11 
Halvfabrikat 1 2 1 -

Färdiglagat 2 3 2 3 
Ingen tillagning (t.ex. frukt) 19 13 16 20 
Ej efte rrätt 70 78 74 66 

Summa 100 100 100 100 

Det är bara en liten andel hushåll som serverar en hemlagad efterrätt. I 
ett senare avsnitt skall jag granska vem som överhuvud taget serverar 
efterrätt till middag. 

Hushållens matkostnader 

Uppgifterna om hushållens matkostnader är minst sagt grova mått. 
Precisionen i enkätsvaren varierade från exakta mått, hushåll som förde 
kassabok, till hushåll som gjorde ungefärliga beräkningar, till exempel 
genom att skatta sina matutgifter per vecka eller per gång man gick till 
affären och multiplicera upp det till en ungefärlig månadskostnad. Att ur 
detta göra någon mer sofistikerad beräkning vore orätt. Men en viss jäm
förelse anser jag dock rimlig att göra. 

För att kunna jämföra matkostnaderna i hushåll av olika storlek krävs 
ett mått som baseras på antalet personer och som tar hänsyn till varje 

42 Intervjuarna bedömde tillsammans med den matansvariga grad av tillagning. Dessutom 
skedde vid kodningen en kontroll av samstämmighet i bedömningen. 
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persons energi-/matbehov. Såväl Konsumentverket43 som Sparbanken har i 
sin budgetrådgivning anpassat till Livsmedelsverkets rekommendation om 
energiintag. Med utgångspunkt i ovannämnda institutioners beräkningar av 
livsmedelskostnader för barn i olika åldrar och för vuxna av båda könen 
har jag här gjort ett index för hushållsstorlek, grundat på en tregradig skala 
och med utgångspunkt i värdet 1 (en konsumtionsenhet) motsvarande ett 
antaget energi- och näringsbehov hos en vuxen man. Såväl Konsument
verket som Sparbanken har beräknat matkostnader per månad för personer i 
olika ålderskategorier.44 Matkostnaderna finns redovisade i enkäten i två 
uppgifter, beräknad kostnad för maten hemma och för maten ute -
företrädesvis i lunchrestaurang (se fråga 20 i enkäten, bilaga 2). Hushållens 
kostnader för maten, med en beräkning av de sammanlagda kostnaderna, 
varierar från 1000 kronor per månad till 4800 kronor. Medianen ligger på 
2 5 0 0  k r o n o r .  M y c k e t  f å  h u s h å l l  f i n n s  i  d e  m e s t  e x t r e m a  k a t e g o r i e r n a ,  d v s  
endast två stora hushåll har uppgett matkostnader under 2000 kronor och 
inte något enda av de små hushållen har uppgett matkostnader över 3000 
kronor. Endast fyra hushåll har noterat ett matkonto på över 4000 kronor 
per månad. 

43 Konsumentverkets budgetrådgivning. Sparbankernas budgetrådgivning, Fickekonomen 
1984 - uppslagsbok i miniformat. Statens livsmedelsverks meddelanden, särtryck ur 
Vår Föda, 33:354-378, 1981. 

44 Enligt Konsumentverkets och Sparbankernas beräkning, vars skalor utgår från 
matkostnaden för en fullvuxen man = 1 enhet, kommer då, i proportion därtill, 
skolbarn, tonårsflickor och kvinnor att ligga på värden från 0,6 - 0,8. Pojkar i to nåren 
hamnar på ett värde som ligger något över 1, cirka 1,1. Förskolebarn liggger på 
värden mellan 0,3 och 0,4. Jag gör en något grövre indelning i småbarn, skolbarn, 
tonåringar och vuxna och tar inte hänsyn till kön och sätter: 0-6 år = 0,5 enheter, 7 -
13 år = 0,75 enheter och alla övriga = 1 enhet. Den sistnämnda kategorin utgör alla 
vuxna samt ungdomar från h ögstadiet och uppåt. Mitt index är i förhållandet 0,5, 0,75 
och 1,0 eller med andra siffror, 2, 3 och 4 poäng. Med den poängberäkningen kom 
hushållen att variera i storlek mellan 6 poäng (en vuxen och ett förskolebarn) och 29 
poäng (tre vuxna och tre tonåringar, ett skolbarn och ett förskolebarn). 10 poäng 
innebär antingen två vuxna och ett litet barn eller en vuxen och två mellanstora barn. 
En uppdelning efter hushållsstorlek ger följande bild av hushållen: 

Hushållsstorlek Poäng Andel hushåll, procent 
Småhushåll 6-11 30 
Medelstora hushåll 12-14 42 
Stora hushåll 15-20 25 
Mycket stora hushåll 21-29 2 
Summa 100 
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En grov skattning av matkostnaderna per månad för en vuxen person 
eller en tonåring gjordes. För varje enskilt hushåll beräknades mat
kostnaderna i relation till antal hushållspoäng (hushållsstorlek). Därefter 
beräknades kostnaden för 4-poängsnivån. Om man tar 4 poäng som ett 
ungefärligt mått på en vuxen persons eller en tonårings matkonsumtion så 
blir variationen mellan 280 och 1460 kronor för en månad för en kon
sumtionsenhet. Detta är extremvärden. Drygt sextio procent av hushållen 
har en matkostnad för en vuxen person inom intervallet 700 - 1000 kronor 
under en månad. En bra jämförelse är att ange att värdet ligger runt 
Konsumentverkets Råvarukorg (750 kronor) och Bekvämkorg (900 kro
nor).45 Se figur 4.2. Detta ger, och det ska betonas, inte en bild av 
hushållens exakta kostnader för maten men möjligen ett besked om och en 
jämförelse av hushållens uppfattning om sina matkostnader. De skiljer sig 
inte i alltför hög grad från Konsumentverkets eller Sparbankernas bud
getrådgivnings eller från jordbruksstatistikens uppgifter om medelmat-
kostnader. 

45 Konsumentverket, Hushållens kostnader 1984. KV gör en beräkning av matkostna
derna för ett billigt och ett dyrt alternativ. Som namnet anger utgår man från bered
ningsgrad, råvaror eller fardiglagat och på vissa variationer i prisnivån. För närmare 
information, se KV budgetrådgivning. 
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745 

B. a 
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m 

1000 

*) 

700 

280 

Figur 4.2 Livsmedelskostnad per månad för en vuxen man eller en 
konsumtionsenhet. Uppgifterna avser år 1984. 

*) 66 procent av samtliga hushåll i undersökningen ligger på en 
matkostnad på mellan 700 och 1000 kronor per konsumtions enhet. 
Variationsvidd 1466-280 kronor. 

Källor: Konsumentverket: Hushållets kostnader, 1984. 
Sparbankerna: Fickekonomen, 1984. 
Vår Föda, 3/85. 
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I tabell 4.20 a och b redovisas en beräkning av matkostnader för en 
vuxen person enligt tidigare nämnda konsumtionsenhetsindex i förhållande 
till inkomst, hushållstorlek och i beaktande av både inkomst och hushålls
storlek. 

Av tabell 4.20 a kan utläsas att hushållens inkomster har ganska liten 
inverkan på matkostnaderna. Det är dock inte hela sanningen. Går man ef
ter hushållens storlek och ser hur matkostnaderna fördelar sig, så finner 
man att stordrift tycks löna sig.46 I små hushåll har en tredjedel höga mat
kostnader (35 procent), i medelstora hushåll har en femtedel höga matkost
nader (19 procent) och bland de stora hushållen finns det inte ett enda med 
höga matkostnader. Går vi så slutligen till den kombinerade tabellen 4.20 
b, som tar hänsyn till både hushållsstorlek och inkomst, så finner vi för det 
första ett visst samband mellan hushållsstorlek och inkomstens storlek. En
dast tolv små hushåll har höga inkomster och bara åtta stora hushåll har 
låga inkomster. Stordriftsfördelarna kvarstår naturligtvis också här. Om 
man konstanthåller för hushållsstorlek och enbart granskar de medelstora 
hushållen,47 inalles 143 stycken, framgår det av tabellen att 36 procent 
bland dem i lägsta inkomstklassen har en matkostnad under 700 kronor per 
konsumtionsenhet och inte ett enda hushåll bland låginkomsttagarna uppvi
sar höga matkostnader. Bland höginkomsttagarna i de medelstora hushållen 
är förhållandet det omvända: en relativt liten andel har låga matkostnader 
(5 procent) och en betydligt större andel uppvisar höga matkostnader (28 
procent). Det finns således ett visst positivt samband mellan inkomststorlek 
och matkostnader, något som inte klart framstår om inte hänsyn tas till att 
stordrift har sina fördelar och att inkomster och hushållsstorlek samvarie
rar. 

46 Stordrift i detta avseende kan vara att maträtten blir billigare per portion tillagad i 
större mängd, men det kan också vara en effekt av att den som handlar hem till det 
stora hushållet inte lika lätt "unnar sig" bakelser till eftermiddagskaffet åt alla eller att t 
ex basera middagen på fardiglagade fiskgratänger om det innebär att inköpa 5 
gratänger à 40 kr st. Ytterligare en faktor bör beaktas i sammanhanget, så att man inte 
drar för stora växlar på resultatet: i stora hushåll med höga matutgifter är det måhända 
lätt att "runda av" summan neråt i en käten. 

47 12 - 14 poäng, vilket exempelvis innebär for 12 poäng: två vuxna och en tonåring 
eller två vuxna och två förskolebarn och för 14 poäng två vuxna, en tonåring och ett 
förskolebarn eller en vuxen, två tonåringar och ett förskolebarn. 14 poäng kan även 
innebära en vuxen, två skolbarn och ett förskolebarn. 
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Enligt Statens jordbruksnämnd gick år 1984 i genomsnitt 890 kronor 
per person och månad till mat.48 Matkostnaderna utgjorde omkring en 
femtedel av hushållens totala utgifter.49 Mer än en ijärdedel av 
matkostnaderna gick till livsmedel som är onödiga ur näringssynpunkt, till 
exempel godis, chips, öl, läskedrycker, kaffe och kaffebröd.50 

Jämfört med Konsumentverkets, Sparbankernas och Statens Jord
bruksnämnds normerande uppgifter om matkostnader förefaller hushållen i 
min studie hålla sig på ungefar samma nivå. Eftersom såväl måtten på 
månadskostnader för maten som uppskattningen av hushållens storlek är 
rätt grova, är det varken rimligt eller möjligt att göra mer noggranna 
analyser än dessa. Beträffande fördelningen av kostnader för olika livsme
delsslag finns det i u ndersökningen inga sådana uppgifter. 

Att producera mat i hushållet är ett omfattande arbete. Det innefattar 
såväl planering som inköp och tillagning. Där ingår också ett stort arbete 
med att städa upp och diska. De momenten har dock inte studerats närmare 
i denna undersökning. Totalt sett är arbetet med maten i hemmen mer 
omfattande i tid än landets industriarbete. Arbetet med maten är i mycket 
stor utsträckning något som kvinnor av tradition åtagit sig eller tilldelats 
ansvar för. I de närmare trehundrafemtio hushållen var det inte många män 
som hade maten som sitt ansvarsområde. Män och barn hjälper till men tar 
inte eget ansvar. 

Att ansvara för mathållningen innebär att hushålla med resurser av 
allehanda slag. Tid, pengar, naturtillgångar, krafter och hälsa är exempel 
på tillgångar att ekonomisera med. I den granskning av hushållning med re
surser som jag redogör för i detta kapitel visar det sig att det inte alltid är 
strikt penningekonomisk hushållning som bestämmer val och handlingar. 
Det är inte entydigt ekonomiskt rationella val som görs; det kan lika gärna 
vara stil, tradition, bostadsform eller bostadsort som bestämmer. 

48 Vår Föda, 3, 1985, a a. 

49 Konsumentverket, Konsumtion i förändring, Rapport 1986/87:3, s 19. Den totala 
privata konsumtionens fördelning på produktgrupper 1985 i procent: Bostäder 26,2%, 
livsmedel och drycker 18,6 %, alkohol och tobak 5,4%, hemutrustning 6,3%, resor 
och transporter 15,5%, kläder och skor 7,3%, fritid 9 ,5%, övrig konsumtion 11,1%. 

50 A a. 
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5. Maten 

Matkartan 

I detta kapitel beskriver jag den mat som familjerna har berättat om i sina 
matdagböcker. Matkartan är en översiktsbild över närmare 1400 dagars 
mat (348 hushåll, 4 dagar var). Den är en grov bild, avsedd att ge en 
orientering och överblick över matvanorna. Samtliga måltider finns med på 
kartan. I nästa steg i beskrivningen och analysen av hushållens matvanor 
utsätts det lagade målet, middagen, för en granskning. Tre faktorer som an
ses som negativa i måltidssammanhang, fett, socker och måltidssplittring,1 

skärskådas närmare. 
Drygt hälften av hushållen i undersökningen säger sig ha en blandad 

kost utan speciell inriktning. En tredjedel uppger sig ha en blandad kost 
med jämförelsevis mycket kött, medan de resterande hushållen fördelar sig 
på en fisk- eller grönsaksrik kost. Endast en procent äter vegetariskt. Vart 
tredje hushåll anser sig ha ändrat sin kost under de senaste två åren. Orsa
ken är främst prisstegringar, hälsan/vikten eller en kombination av kost-
nads- och hälsoskäl. Detta berättar enkäten. 

Matdagboken är uppdelad i två avdelningar: matsedel och måltids
schema. Tiderna för målen anges liksom vilka rätter som ingår och vilka 
tillbehör som finns till rätterna. Matlagningsmetoder samt om maten är 
tillagad hemma eller ej redovisas i ett förkryssningsschema. Tid som åtgått 
för matlagning summeras för varje dag. 

Måltidsschemat visar vem eller vilka som åt vid de olika tillfäl
lena/måltiderna, och man får en bild av hushållets måltidsvanor. Dagboken 
rymmer uppgifter med tre olika inriktningar: val av mat, matlagning och 
måltidsvanor. Den rymmer en mängd information på en rad olika nivåer. 
Redovisningen är öppen, vilket innebär mängder av differentierad informa
tion. 

1 Svenska näringsrekommendationer, Statens livsmedelsverks meddelanden 4/1981. 
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För att få en uppfattning om måltidernas sammansättning, vilken mat 
som serveras och hur den lagas till har alla måltider indelats i fem katego
rier som presenteras på en "matkarta", ett komprimerat diagram över hus
hållens matsedlar. Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 MATKARTAN. Dagbokens måltider. Redovisade under två var
dagar samt en lördag och en söndag. Uppdelat på fem olika mål
tidstyper och på maximalt tio måltider per dag. 
Procent. 
N = 348. 

Typ _Da£_ 
Måltider under dagen 

4 5 6 8 9 10 

2 
1 1 <1 
2 1 -

2 1 -

3 1 <1 
2 2 <1 
1 - 1 
2 - -

2 . <1 
2 - -

1 - -

1. Frukost Vardag 1 (X) 54 28 12 8 7 
mat Vardag 2 55 30 11 7 8 

Lördag 51 19 7 7 6 
Söndag 51 18 7 8 6 

2. Smörgås vardag 1 34 23 18 13 12 
och Vardag 2 34 26 18 14 13 
diyck Lördag 33 15 13 12 6 

Söndag 30 16 11 10 9 

3. Lagat Vardag 1 1 (B) 28 34 30 16 
mål Vardag 2 - 26 34 32 19 

Lördag l 31 42 30 24 
Söndag 2 27 38 28 16 

1 1  

4. Frukt Vardag 1 - 3 5 4 6 6 2 1 2 <1 
och Vardag 2 1 4 6 6 6 4 2 1 2 -

grönt Lördag 1 6 5 7 5 3 3 1 2 -

Söndag -

<D 

6 5 6 3 3 2 - 1 -

5. Snask Vardag 1 8 <D 14 23 24 21 10 9 4 2 <1 
& fika Vardag 2 6 

<D 
11 23 23 18 18 7 4 2 <1 

Lördag 7 22 25 26 20 15 8 5 2 1 
Söndag 10 25 28 25 20 10 5 3 1 -

Ingen Vardag 1 (F) 3 4 8 21 © 38 62 77 88 95 96 
måltid Vardag 2 3 3 8 18 36 56 79 90 93 97 

Lördag 7 7 8 18 39 64 81 90 95 98 
Söndag 7 8 1 1 23 46 72 84 93 97 100 

Summa Vardag 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Vardag 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Lördag 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Söndag 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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De fem kategorierna2 är: 

Lagat mål. Som exempel kan nämnas kött och potatis, köttgryta, köttfärsrätter, fiskrätter, 
sallader och soppor av olika slag dock ej saft- eller fruktsoppa. 

Frukostmat. Exempelvis fil och flingor, gröt, välling och ägg. 

Smörgås och dryck. Hit hänförs kaffe, te, choklad, nyponsoppa etc med smörgåsar. Ej 
rostat bröd med marmelad. 

Fruktmål. Frukt, grönsak eller rotfrukt serverat som särskilt mål men ej som efterrätt eller 
tillbehör till annan mat. 

Snaskmål/fikamål. Kaffe med bullar, kakor, våfflor, pannkaka med sylt (och grädde), rostat 
bröd med marmelad, glass, godis och dylikt. 

En rad läsanvisningar bör göras. För varje dag har måltiderna 
numrerats från 1 till 10. Om något hushåll redovisat fler än tio 
måltidstillfällen grupperas enklare måltider samman. Som kontroll har jag 
jämfört med måltidsschemats uppgifter om antal måltider under dagen. 
Sammanlagt åtta hushåll har redovisat mer än tio måltider under en dag. 

Indelningen i måltidstyper är, som tidigare nämnts, i v iss mån gjord för 
att möjliggöra jämförelser med undersökningar från 1930-talet och framåt i 
tiden.5 Boalts beteckning "grötmål" har här utvidgats till begreppet 
"frukostmat". "Frukostmat" får stå som sammanfattande beteckning för en 
rad enklare maträtter. Med kategoriseringen finns en avsikt att undersöka 
om måltiderna är på väg att fragmentiseras, förenklas och bli mer 
frukostliknande. 

Av de två vardagarna är dag 1 främst tisdag eller torsdag. Dag 2 är 
vanligtvis fredag, men den kan även vara måndag. 

Vid granskningen av matkartan, tabell 5.1, framträder en rad mönster. 
Helhetsintrycket är en bild av några tunga kärnor med relativt hög frekvens 
och en lång rad av låga värden. Några specifika drag i hushållens matvanor 
så som de framträder på matkartan skall lyftas fram. För att förtydliga är 
dessa markerade med en ram och utmärkta med bokstäver från A till F. 

2 Boalt, a a. Se även Steen, a a. 

3 Som smörgås räknas här inte rostat bröd med smör och marmelad. Det förs till kate
gorin snask/fikamål, som karaktäriseras som "fett och sött". 

4 Snask/fikamål definieras som "fett och/eller sött" 

5 Boalt, a a. 
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Analysen bygger på att varje måltidstillfälle från 1 till 10 (vertikalt) samt 
varje måltidstyp (horisontellt) granskas till sitt innehåll. 

A. Dagens första måltid är till närmare 90 procent sammansatt av fru
kostmat: fil och flingor, yoghurt, gröt etc eller smörgås och dryck. I övriga 
10 procent av hushållen är dagens första mål av snask/fikakaraktär. Här in
går rostat bröd med marmelad som en säker representant. Ungefär 30 pro
cent av hushållen har angett att de använder brödrost dagligen. På varda
garna har nästan alla hushåll ätit dagens första måltid före klockan 8 på 
morgonen. På helgerna startar dagen något senare; inte förrän vid 10-11-ti-
den är första måltiden avklarad. 

B. De lagade målen, som vanligtvis betecknas som lunch eller middag, 
förekommer säkrast som andra till femte måltid under dagen. Nära nog alla 
hushåll (93 procent) äter minst ett lagat mål om dagen hemma. Omkring 75 
procent av hushållen äter en måltid tillsammans vid en tidpunkt som kan 
variera från klockan 16 till 20, och då äter alla familjemedlemmarna till
sammans under samma timme. Spridningen tidsmässigt för dagens andra 
måltid är från klockan 5 på morgonen till klockan 20, men det kan lika ofta 
vara frukostmat som ett lagat mål eller ett "fikamål". Spridningen över tid 
är lika stor för tredje, fjärde och femte måltiden: från tidiga morgonen till 
sena kvällen. 

C. Snask/fikamål. Det är en rätt hög frekvens av snaskmål under hela 
dagen, från andra till sjätte måltid såväl vardag som helgdag. 

D. Frukt och grönsaker eller rotfrukt som ett fristående mål är sällsynt. 
Grönsaker och rotfrukter äts vanligtvis i samband med måltider. Detsamma 
gäller också frukt, som kan ingå i til lbehören till huvudrätten men som mer 
ofta serveras som efterrätt. 

E. Omkring hälften av alla barnfamiljer registrerade mellan fem och sex 
måltider under dagen. En åttonde, nionde eller tionde måltid är sällsynt. 
Att observera är att antalet måltider gäller hushållsnivå, inte varje enskild 
familjemedlem. 

F. Bortfallet för varje enskild dag. Den som inte redovisat någon första 
måltid har naturligtvis inte någon andra eller tredje etc. Några hushåll har 
till exempel redovisat fyra vardagar, men då inräknas bara två. Några har 
redovisat helgdagarna men bara en vardag. Bortfallet för helgdagarna (7 
procent) är något större än för vardagarna (3 procent vardera dagen). 
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Laga mat - metoder och måltidskomposition 

En uppgift som lämnades i matdagboken gällde sättet eller metoderna6 att 
laga till maten. Här rör det sig om vad man gör med råvaror och ingredien
ser, när maten tillagas. Det är ett arbete som kan variera i tid och omfatt
ning och som kräver olika redskap och utrustning. Det är ett arbete och kan 
naturligtvis studeras ur arbetsinsatssynpunkt, d v s det går att ställa frågor 
om hur detta arbete utförts, men framför allt har olika matlagningsmetoder 
konsekvenser för vad det blir för slags mat som serveras. Steka, koka, 
grilla, grädda i ugnen etc är arbetsmoment men hör än mer ihop med vilken 
mat som kommer på bordet. 

Som tidigare nämnts är matlagningsarbetet vid morgonmålet föga om
fattande. Det är mestadels enkel kokning av drycker, gröt och välling samt 
framplockning ur kylskåp och skafferi och jag lämnar det därför därhän. 
Det matlagningsarbete som här skall granskas gäller middagsmålet under 
de fyra dagar som hushållen redovisat. 

En måltid kan sägas vara uppbyggd av en huvudrätt med tillbehör. Till
behören kan variera i antal; här redovisas maximum tre tillbehör samt ef
terrätt. De matlagningsmetoder som kan komma ifråga är koka, steka i 
stekpanna, tillaga i ugn eller i mikrovågsugn, grilla, hacka, råriva eller 
blott och bart "ställa fram på bordet" som är en mycket vanlig 
"matlagningsmetod" vad gäller efterrätter liksom frukostmat. 

Antropologer har vid studiet av sociala gruppers matvanor sökt karaktä
risera måltider utifrån deras komposition. Vad betraktar man som huvud
ingrediens, vilken är måltidens centrala rätt och vad är tillbehör? En ut
gångspunkt är Douglas systematisering i Dechiphering a Meal.1 Även i vår 
kultur finns mönster i v ardagens måltider. Med matens grammatik i minnet 
är det möjligt att urskilja dessa mönster och skilja på huvudrätt och tillbe
hör respektive varmrätter och efterrätter. Dock finns det åtskilliga gräns
fall. Till vilken grupp hör pannkaka med sylt? Är våfflor med sylt huvud
rätt eller dessert? Köttbullar och potatismos, lingonsylt, smörgås och mjölk 
eller stekt korv med makaroner, senap och tomatketchup får här stå som 
exempel på den svenska "ordningen". Man behöver inte gå längre än till 

6 I m atlagningssammanhang kallas tillredningssätt för metoder. Man kan lära sig olika 
metoder för redning, stekning etc. 

7 Douglas, "Dechiphering a meal", 1972 a a. 
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vårt grannland Norge för att se rätt stora skillnader på vardagsmaten. I 
Norge är följande middagsrätter de mest vanliga: 

Pulser, helst servert med kålrabistappe, kj<£ttkaker med kålstuing, fiskekaker med kokte 
eller revne gulr^tter, pannekaker fortrinnsvis med blåbaersyltet^y, kokt torsk med gulr^t-
ter, risengrynsgr^t og lapskaus.® 

Kålrabbi till korv, kålstuvning till köttbullar och morötter till torsk 
tycks för svenska förhållanden som ovanliga kombinationer. Det presente
ras då och då svenska "1 O-i-topp "-listor över populära rätter. Listorna är 
ganska varierade i karaktär både vad geografiska och undersöknings
metodiska begränsningar beträffar, och på sätt och vis ganska omöjliga att 
sammanställa. Typiskt för listorna från 1950-talet och 1960-talets början är 
att rent kött, stekt eller kokt, står överst följt av fisk i olika former. Från 
mitten av 1960-talet står korv, köttbullar, spagetti och pannkakor överst på 
listan, i något varierad ordning för varje decennium.9 

Dagens rätt 

Hur ser då en måltid ut hos de 348 barnfamiljerna? En översikt över samt
liga dagars middagsmåltider finns i tabellerna 5.3 - 5.6. 

Vid kodningen av det lagade målet har nedanstående schema använts: 

a) Huvudrätt. Det centrala som ger rätten dess namn är vanligtvis en varmrätt av något 
slag. Här finns oftast måltidens innehåll av animait protein. 

b) Tillbehör 1. Främst potatis, pasta eller ris. Måltidens stärkelsetillskott i form av kolhy
drater. Den egentliga basen i måltiden. 

c) Tillbehör 2. Grönsaker eller rotfrukter. 

d) Ytterligare tillbehör i form av grönsaker, frukt, rotfrukter eller senap, ketchup, sylt och 
dressing. 

Mellan 10 och 15 procent av hushållen har vid vardagsmiddagen serve
rat endast en rätt. Det innebär främst att man serverat en gryta eller en 
soppa. Därvid kan ingå såväl huvudrättens ingrediens i form av kött eller 
fisk som tillbehör av olika slag. (Tabell 5.2). 

8 Fürst: "Vår matkultur: konflikt mellom det tradisjonelle og det moderne", a a 1985, s 
53. 

9 Nyberg a a, 1986 s 50 och 54. 
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Middagarnas sammansättning (tabellerna 5.3 - 5.6) följer ett tydligt ur
skiljbart mönster. Huvudrätten består av kött, fisk, färs eller korv i något 
varierande ordning och omfattning. Första tillbehör är potatis (50 - 60 pro
cent) eller ris, spagetti eller makaroner. Nästa tillbehör är grönsaker och 
rotfrukter. Av samtliga hushåll är det endast omkring en tredjedel som ser
verar efterrätt i någon form. Den består vanligen av frukt och/eller glass. 
Hälften av hushållen äter smörgås till maten. Förhållandet är detsamma för 
vardag som helgdag. 

Vanligaste måltidsdryck är - inte oväntat - mjölk. Det förekommer i 
omkring hälften av hushållen men det finns kombinationer med andra 
drycker. Kombinationer med alkohol, inklusive lättöl, är relativt vanliga på 
helgdagarna (20 - 30 procent). Enbart vatten som måltidsdryck är sällsynt. 
Det förekommer bara i t re procent av hushållen. 

Tabell 5.2 Middagsmålets komposition redovisad som antal komponenter 
med huvudrätt och maximum tre tillbehör. 
Procent. 

Antal 
komponenter Vardag 1 

n=321 
Vardag 2 
n=325 

Lördag 
n=315 

Söndag 
n=306 

Enbart huvudrätt 15 11 12 7 
Huvudrätt och ett tillbehör 26 27 20 21 
Huvudrätt och två tillbehör 43 43 45 49 
Huvudrätt och tre eller fler tillbehö r 16 19 23 23 

Summa 100 100 100 100 
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Ugnsmatlagning 

Ugnsmatlagning tar tid och kräver ett visst mått av förberedelser. Det tar 
en stund att värma upp ugnen och själva tillagningen tar vanligtvis också 
längre tid än kokning eller stekning uppe på spisen. Grädda, gratinera, 
grilla, koka eller steka i ugnen är de metoder som används. Ugnsmat
lagning tar tid, men man kan i gengäld göra annat under tiden eftersom 
ugnsmat i regel sköter sig själv. Jag talar här hela tiden om traditionell 
ugnsmatlagning, inte varianten med mikrovågsugn. Det var bara en familj 
som hade mikrovågsugn vid tiden för undersökningen och den familjen an
vände den knappast. 

Vilka hushåll lagar mat i ugnen och när gör man det? En titt på tabel
lerna 5.3 - 5.6 och figurerna 5.1 och 5.2 visar att det är något vanligare på 
helgdagar än på vardagar, vanligare bland tjänstemannagruppen än bland 
arbetarna och allra vanligast i de hushåll där mamma har högskoleut
bildning. 

Procent 

50 

25 

Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 

IH Grundskola ^ Gymnasium [^] Högskola 
n=79 n=135 n=lll 

Signifikans: 
1) p<0.05 
2) p<0.01 
3) pcO.OOl 

Figur 5.1 Ugnsmatlagning. Tillagning av huvudrätten i 
middagsmålet. 
Mammas utbildning. 
Procent. 
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Procent 

50 _ 

25 

Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 

Hl Arbetare Tjänstemän 
n=120 n=192 

Figur 5.2 Ugnsmatlagning. Tillagning av huvudrätten i 
middagsmålet. 
Mammas klass. 
Procent. 

Indirekt granskning av fett och socker i maten 

Mindre fett och socker och mer fibrer i kosten - det är de officiella kostre
kommendationerna av i dag i ett nötskal. Måhända kan detta att spara på 
fett och socker betraktas som en typ av hushållning med den skillnaden att 
man här hushållar med hälsan mer än med pengar eller tid. Det skulle där
för kunna gå att diskutera fett- och sockerkonsumtionen under avsnittet 
hushållning. Men förekomsten av fett och socker innebär i s ig en kvalitets
bestämning av maten. Jag redovisar därför denna min granskning av in
nehåll av fett och socker i av snittet om maten. 

Det finns i matdagboken vissa indikationer på fett- och sockerkonsum
tion. Mätningen är indirekt. Det finns nämligen inga mängdangivelser. Inte 
heller kommer jag åt all fettkonsumtion genom mitt sätt att granska mat
dagboken. En mycket stor mängd fett konsumeras som pålägg på bröd. 
Den fettkonsumtionen kan jag inte säga något om, eftersom det är stor 
variation på hur hushållen har redovisat sitt smörgåsätande. Jag har valt att 
granska två fettkällor. Den ena gäller stekt mat; den andra är en 
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kombination av fett och sött, det som jag klassificerat som "snaskmål", fett 
eller sött eller både fett och sött. 

En rekommendation för att minska på fettet i maten är att inte steka i 
stekpanna uppe på spisen. Ett mått på förhållningssätt till fettinnehåll i ma
ten bör därför vara frekvens av stekt mat i middagsmålet. Återhållsamhet 
med stekning kan betyda återhållsamhet med fett. 

Procent 

50 

25 

Vardag 1 Vardag 2 Lördag Söndag 

fill Arbetare Tjänstemän 
n=120 n=192 

Figur 5.3 Stekning. Tillagning av huvudrätten i middagsmålet. 
Mammas klass. 
Procent. 
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Procent 

5 0  

25 1 I 
Vardag 1 

il Heltid 
^ n=107 

. .Mi 
J I •t J 

Vardag 2 Lördag 
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1) 
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Yrkesaibetar ej 
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Signifikans: 
1) p<0.05 

Figur 5.4 Stckning. Tillagning av huvudrätten i middagsmålet. 
Mammas yrkesarbetstid. 
Procent. 

Det finns en systematisk skillnad för "matlagning i stekpanna" mellan 
arbetare- och tjänstemannagrupperna (figur 5.3). Den är dock inte signifi
kant för den enskilda dagen. En systematisk skillnad föreligger också mel
lan de heltidsarbetande, som ligger under medelvärdet samtliga dagar, och 
de hemarbetande, som ligger över medelvärdet (se figur 5.4). Det sist
nämnda resultatet är måhända intressant eftersom det skulle kunna tala mot 
tesen att metoden att steka väljs på grund av tidsbesparing. 

Mellanmål av "snasktyp" förekommer utspridda över hela dagen (se 
matkartan, tabell 5.1). För att få ett grepp över spridningen har jag under
sökt hur många som inte har angett några snask/fika-mål under dagen, hur 
många som uppgett ett sådant mål respektive två eller flera. Skillnaderna är 
inte särskilt stora, men det finns en viss systematisk skillnad mellan klas
serna (se tabell 5.7). 
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Tabell 5.7 Antal snask/fikamål under dagen. Vardag och helg. 
Mammas klass. 
Procent. 

Antal Vardag Helg 
snaskmål Arbetare Tjänstemän Arbetare Tjänstemän 

n=120 n=192 n=120 n=192 

Inget 24 24 27 31 
Ett 42 46 30 32 
Två eller flera 34 30 43 38 

Summa 100 100 100 100 

Efterrätter 

Efterrätter tillhör inte vanligheten numera. Det är som nämnts endast en 
tredjedel av hushållen som har serverat efterrätt vid middagsmålet (se ka
pitel 4, avsnittet "Köpa färdigt eller laga själv" och tabell 5.8 nedan). Den 
vanligaste efterrätten på vardagar är färsk frukt eller bär. En annan vanlig 
efterrätt är glass. Om varmrätt och tillbehör är hemlagade så är efterrätten i 
hög grad "icke tillagad" eller köpt färdiglagad. Det är inte längre vanligt 
att laga till något och servera som efterrätt. I slutet av 1930-talet10 

serverades kräm med mjölk, puddingar, pannkaka eller plättar. Färsk frukt 
var sällsynt hos arbetare men förekom i t jänstemannafamiljerna. I de flesta 
familjer som deltog i KFs undersökning serverades då efterrätt såväl vardag 
som söndag.11 

Från en kartläggning av matvanor i början av 1960-talet12 framkom att 
cirka hälften av hushållen åt efterrätt på vardagarna och ungefär 80 procent 
hade söndagsefterrätt. Kräm och soppa var vanligare i de äldre hushållen, i 
de lägre inkomstklasserna och på landsbygden. Färsk eller konserverad 
frukt var särskilt vanligt som efterrätt i de högre inkomstklasserna.13 

10 Boalt, a a. 

11 Boalt, a a. 

12 Jönsson: Svenska folkets matvanor, a a 1962. 

13 A a, s 9. 
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Procent 

50 

25 

Söndag Vardag 1 Vardag 2 Lördag 

Arbetare Tjänstemän 
n=120 n=192 

Figur 5.5 Efterrätt vid middagsmålet. 
Mammas klass. 
Procent. 

Det förefaller som om vanan att äta efterrätt successivt avtagit under 
1900-talets senare hälft. Man kan också se hur "moderniseringen" av efter
rätter tar sin början i de högre inkomstklassernas hushåll med servering av 
frukt. Det är numera den vanligaste efterrätten av alla. Kräm är högst 
ovanligt men soppa förekommer i form av nyponsoppa och blåbärssoppa 
och då som färdiglagad produkt. Glass som förr var en exklusiv dessert för 
högtider ligger nu högt upp på listan både som det centrala och tillbehör.14 

I figur 5.5 illustreras skillnaden mellan arbetar- och tjänste
mannahushåll. Det är både vardag och helg vanligare med efterrätt hos 
tjänstemännen, men skillnaderna är inte signifikanta för den enskilda da
gen. 

14 Glass serveras med sylt eller bär som tillbehör eller som tillbehör till frukt- och bärpa-
jer. I det senare fallet har glass böljat uppträda som alternativ till vaniljsås eller vispad 
grädde. 
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Middagstid 

En vanlig vardag serveras ett lagat mål i sex av tio familjer. Tre av tio har 
noterat två lagade mål. Den sista tiondelen är uppdelad på några få som har 
flera lagade mål och några som inte har lagat middag den dagen. 

När serveras middagen? På vardagarna är det middagsdags mellan 
klockan 17 och 18. På lördag och söndag är det middagsdags hela efter
middagen. Tabell 5.9 nedan visar tidpunkter för middagsmålet vardag som 
helgdag. 

Tabell 5.9 Tidpunkter for det lagade målet. 
Procent. 

Tid, klockan Vardag 1 
n=338 

Vardag 2 
n=338 

Lördag 
n=324 

Söndag 
n=320 

15.00 eller tidigare 10 8 18 30 
16.00 15 15 14 18 
17.00 49 48 34 30 
18.00 23 21 20 15 
19.00 eller senare 4 8 14 7 

Summa 100 100 100 100 

Åta tillsammans eller var för sig? 

Mor kunde aldrig sitti ner vid matbordet - det var för trångt. Hon fick stå vid spisen och 
skrapa ur kastrullen. 5 

Så berättade Gustav, en gammal man som fört dagbok hela sitt liv. Han 
berättade detta i en intervju i radion sommaren 1989. Den lilla glimten av 
vardagsmåltid förr i tiden får stå som illustration till uppfattningen att "det 
var sämre förr". Den motsatta uppfattningen, att "det var bättre förr", exi
sterar parallellt och skymtar kanske bäst fram i oron över den splittrade nu
tidsfamiljen som inte har tid eller ro att äta tillsammans. 

På matkartan, tabell 5.1, kan man utläsa att det endast är några procent 
av hushållen som noterar ett åttonde, nionde eller tionde mål under dagen. 
Runt 10 procent har registrerat minst åtta måltidstillfällen och 5 procent 
äter något vid ännu fler tillfällen. Matkartan berättar vidare att frukost

15 Sveriges Radio, P 3, 5 juni 1989. 
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maten främst serveras som ett första eller andra mål under dagen, att lagade 
rätter förekommer ganska jämnt utspridda som en andra till femte måltid 
och att snask och fika som kan tänkas fungera som mellanmål förekommer 
under hela dagen. 

För att få en uppfattning om familjerna har gemensamma måltider eller 
om de äter var och en för sig har jag granskat måltidsordningen för två 
måltider, en på morgonen och en på eftermiddagen. Detta gäller vardag 1. 
Om det i måltidsschemat noterats att samtliga familjemedlemmar ätit till
sammans under samma timme har jag registerat det som en gemensam mål
tid. I annat fall har måltiden varit splittrad, oavsett om det handlat om att 
en av fem eller en av två uteblivit. 

Tabell 5.10 Måltidsmönster vardagsmorgon. 
Procent. 

Båda 
arb 

n=79 

Båda 
tj 

n-103 

Mamma arb 
Pappa tj 

n=46 

Mamma tj 
Pappa arb 

n=36 
Samtliga 
N=264 

Splittrat 
Äter tillsammans 

66 
34 

41 1) 
59 U 

72 
28 *) 

81-) 
193) 

59 
41 

Summa 100 100 100 100 100 

Signifikans: 
1) p<0,05 
2) p<0,01 
3) p<0,001 

Tabell 5.11 Måltidsmönster vardagsmiddag. 
Procent. 

Båda 
arb 

n=81 

Båda 
tj 

n=102 

Mamma arb 
Pappa tj 

n=46 

Mamma tj 
Pappa ait» 

n=37 
Samtliga 
N=266 

Splittrat 
Äter tillsammans 

20 
80 

27 
73 

30 
70 

32 
68 

26 
74 

Summa 100 100 100 100 100 
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Det visade sig att måltidsgemenskapen var mycket större vid middagen 
än vid frukosten (se tabellerna 5.10 och 5.11). 75 procent äter middag till
sammans en vanlig vardag. Däremot är det bara omkring 40 procent som 
äter frukost tillsammans. Om familjerna delas upp efter klasstillhörighet vi
sar det sig att familjer med makar i skilda klasspositioner har det mest 
splittrade måltidsmönstret vad gäller morgonmålet. 

Dagens middag16 - en sammanfattning 

Kanske kan läsaren tänka sig en lång matkö som består av alla de 348 barn
familjerna. En liten del, mindre än en tiondel av familjerna, lämnar ome
delbart kön. "Ingen middag i dag, tack!" Skälen varierar. Några har inte 
tänkt föra dagbok över dagens meny, andra äter bara "något lätt". Resten, 
325 familjer, väntar på att bli serverade dagens middag som läggs på tallri
ken stegvis efter ett mönster (se tabell 5.2). Av dessa familjer är i ungefär 
75 procent av fallen hela familjen samlad för att äta tillsammans. 

I matkön står således 325 större eller mindre grupper, som består av 
familjer eller delar därav. Bland dessa väljer ungefär 50 att ta en huvudrätt 
med blott en ingrediens noterad. Det kan vara till exempel fisksoppa eller 
köttgryta. De går och sätter sig till bords och några av dem tar dessutom 
med sig en efterrätt. Resten, omkring 275 familjer, tar som huvudrätt på 
sin tallrik något som är tillagat av kött, fisk, färs eller korv, ungefär lika 
många för varje alternativ. Några få väljer i stället en grönsaksrätt, en le
verrätt, fågel eller ännu något annat (se tabellerna 5.3 och 5.4). Närmare 
hälften av alla huvudrätter är stekta i stekpanna uppe på spisen. En stor del 

16 Beskrivningen av "dagens middag" bygger på den information som finns i de 348 hus
hållens matdagböcker och enkäter. Kontakten med hushållen skedde under veckorna 
11-15 och 18-21, veckor utan extra helgdagar eller skollov. De matansvariga om
bads redovisa vardag och lördag, söndag, som det passade dem bäst men snarast möj
ligt efter det att intervjuaren tagit kontakt med hushållet. Beskrivningen av kosthållet 
enligt matdagböckerna gäller således inte för fyra dagar gemensamma for samtliga 
hushåll. Ett dylikt nedslag, som beskriver ett tillfälle, kan ge ett resultat som avviker 
från ett annat tillfalle. I min metod föreställer jag mig att den matansvariga berättar om 
familjens matvanor på ett någorlunda likartat vis oavsett vilka dagar hon väljer. Den 
matansvariga redovisar en nivå och ett matmönster som förmodligen är tillrättalagt på 
grund av själva situationen. Största felkällan ligger i att den matansvariga mer aktivt 
blivit observant på familjens matvanor. Några effekter av detta kan möjligen utläsas ur 
tabellerna om måltidskomposition (tab 5.3 - 5.8) t ex något fler fiskrätter vardag 2 och 
en extra satsning på efterrätter den första dagen. 
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av "matkön" väljer kokt potatis som tillbehör. En mindre del väljer ris eller 
pasta av något slag. 

Nöjda med "kött och potatis" eller "fisk och ris" lämnar nu drygt 80 
familjer matkön. Dessa sätter sig till bords med sin portion, somliga med 
en efterrätt dessutom. Fortfarande är fler än hälften kvar, runt 190 familjer, 
och de tar en grönsaksportion av något slag, mest troligt tomat, gurka eller 
råriven morot. Grönsakerna är mestadels råa, men de kan vara kokta eller 
beredda på annat sätt, kanske genom ättiksinläggning. Nu sätter sig cirka 
140 familjer till bords med en huvudrätt plus två tillbehör på tallriken, 
exempelvis: "kött, potatis och grönsak". Också här tar en del efterrätt med 
sig, närmare 50 familjer uppskattningsvis. 

Nu fortsätter sista delen av vår tänkta matkö framåt. Vid pass 50 famil
jer återstår. Dessa tar ytterligare något på tallriken. Det kan vara ännu en 
grönsak, frukt eller krydda eller sylt. Det som serveras hör till varmrätten. 
Några tar även här efterrätt, ty sammanlagt ett hundratal (30 procent) av 
familjerna har under vandringen i matkön också valt en efterrätt (tabell 
5.8). Frukt, kakor, bullar, tårta, pannkaka eller glass. En liten tapper skara 
(30 familjer) har under vandringen försett sig med ännu en sak på ef
ter rättstall riken, kanske bär till glassen, sylt till pannkakan eller vaniljsås 
eller glass till fruktpajen.17 

Nu sitter alla. På hälften av borden finns bröd och smör och mjölk. Så 
säger i alla händelser dagboken. Tio hushåll dricker vatten. Övriga dricker 
flera alternativ, kanske blir det mjölk för barnen och öl åt de vuxna. Läsk 
och juice förekommer också. 

De fyra dagarna är ganska lika varandra (se tabellerna 5.3 - 5.6). På 
söndag har många fler kött på tallriken, korv ligger då långt ner på listan. 
Lördag och söndag är fler rätter tillagade i ugnen. Efterrätt är minst före
kommande vardag 2 och då bara i 2 2 procent av hushållen. Lite mer alko
hol, öl eller vin, serveras på helgen. På vardagarna serveras maten mellan 
klockan 16 och 18, på lördagen under hela eftermiddagen och kvällen och 
på söndagen hela eftermiddagen fram till vid pass klockan 19. Några efter-
släntare finns också (se tabell 5.9). 

"Kökspersonal" i den här serveringslokalen är till allra största delen 
mammorna i familjerna. 

17 Glass kan vara antingen det centrala eller ett tillbehör. 
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En liten tillbakablick 

En blick 50 år tillbaka i tiden, till 2700 måltider, berättar om något som 
Boalt kallar "måltidsförvirring".18 Hon noterar att antalet serverade målti
der per familj överstiger antalet måltider per individ. Det är, menar hon, 
ett tecken på att familjemedelmmarna inte äter tillsammans. Familjerna i 
slutet på 1930-talet åt i genomsnitt sju måltider per dag. Medianen ligger 
1984 mellan 5 och 6 måltider. (Se tabell 5.1) Måltid var då liktydigt med 
lagat mål, grötmål, kaffemål, smörgåsmål eller fruktmål. Som synes liknar 
det dagens förhållanden rätt väl. Av dessa måltidstyper var lagat mål vanli
gast; de utgjorde omkring hälften av alla måltider under den redovisade pe
rioden. Männen åt något fler lagade mål än kvinnor och barn. Kaffemål var 
därnäst vanligast efter lagat mål och utgjorde en tredjedel av alla måltider. 
Där låg arbetarkvinnorna i topp. 40 procent av deras måltider bestod av 
kaffemål. Barnen åt gröt. Fruktmål var sällsynt, bara en procent av alla 
måltider bestod av frukt. 

År 1936 då KF samlade in materialet till det som sedermera blev 27000 
måltider liksom 1984 då barnfamiljerna i Umeå och Uppsala förde matdag
bok var frukostmålet splittrat. Endast i 37 procent av familjerna samlades 
alla år 1936 till gemensamt frukostmål. För år 1984 var motsvarande siffra 
41 procent. Till middagen 1936 var familjemedlemmarna samlade i 66 pro
cent av barnfamiljerna. Jämför också här med 1984 då 74 procent samlades 
till middag. 

Då som nu låg arbetet och ansvaret för maten på kvinnan. Det gavs inga 
instruktioner om vem som 1936 skulle föra matprotokollet, men det togs 
för givet att det i de flesta fall var kvinnan i familjen som gjorde det. Det är 
i alla händelser hon som förväntas göra maten, "...måltider, som hus
modern faktiskt har att göra i ordning".19 

18 Boalt, a a, s 54. 

19 Boalt, a a, s 54. 
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6. Kosthållet 

Arbetet med maten och vad de utfrågade barnfamiljerna äter finns beskrivet 
i de två föregående kapitlen. Steg för steg har jag visat och berättat hur 
matvanorna ser ut, hur maten tillagas och hur arbetet fördelas. Det är nu 
dags att ta det samlande greppet på hela matproduktionsprocessen, den som 
jag kallar kosthållet och som något schematiskt presenterats i av
handlingens inledande kapitel. Jag kommer att granska det ur fyra skilda 
synvinklar: hur kosthållet ser ut med avseende på den matansvarigas ålder, 
klasstillhörighet och yrkesarbetstid samt bostadsort. Inledningsvis presente
ras här ett metodavsnitt som beskriver min definition av kosthållet samt ger 
en kortfattad information om den multipla analysmetoden. För att få ett 
samlat grepp på kosthållet indelar jag det i arbete, hushållning, måltider 
och mat. Arbetet granskar jag ur två aspekter: arbetsdelning och arbetsin
sats i tid. Hushållning innefattar ekonomisering med resurser av skilda 
slag. Måltider och mat delas upp i måltidsmönster, matlagningsmetoder och 
maträtter. Här kommer nu varje del att presenteras närmare inför de statis
tiska analyser jag ämnar göra. Jag rekapitulerar därvid också vissa resultat 
från de deskriptiva avsnitten i de två tidigare kapitlen. 

Vilka personer i hushållet sköter arbetet med maten? Man kan som 
Adam Smith dela upp produktionen i detaljerade arbetsmoment och fråga: 
vem planerar matsedeln, vem planerar inköpen, vem gör inköpen, vem bär 
hem maten, vem ställer in den i kylskåp och skafferi, vem plockar fram 
brödet, smöret, korven ? Vem steker, kokar, dukar, diskar? Det går 
också att ställa frågan: Vem har det huvudsakliga ansvaret för maten? Re
sultatet i undersökningen bland barnfamiljer i Uppsala och Umeå kommu
ner var entydigt: mamma gör mest, pappa och barn hjälper till. I den fort
satta analysen ställer jag mammas arbetsinsats mot övriga hushålls- eller 
familjemedlemmars. "Övriga" betyder i det här fallet pappa och barn eller 
enbart barn. Beskrivningen av vem som gör vad formar ett mönster av ar
betsdelning som i sin tur kan bli oberoende variabler: vad betyder det för 
kosthållet att arbetsdelningen ser ut som den gör? 

Hur lång tid lägger hushållet ner på den dagliga matlagningen? Media
nen för vardagar ligger omkring en timme, för helgdagar närmare en och 
en halv timme (se tabell 4.7). Jag begränsar här analysen till att närmare 
studera tid till matlagning på vardagar. Arbetsinsatsens omfattning i tid hör 
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ihop med nästa grupp av frågor som berör hushållning med resurser. Här 
väljer jag att skärskåda en rad olika aspekter. Den första är om familjerna 
plockar bär i skog och mark och den andra om de själva bakar sitt matbröd. 
Båda är att betrakta som indirekta mått på hushållning. De övriga hushåll
ningsvariabler jag valt gäller "hemlagad" mat eller hel- och halvfabrikat 
som utgångspunkt för middagsmålet och om det är någon skillnad mellan 
vardagar och helgdagar på den punkten. En fråga rör inköpsplanering. 
"Planera inköpen och gör inköpslista före besöket i affären" brukar vara ett 
vanligt förekommande förslag vid budgetrådgivning. Det är ett av de första 
råd som bl a Konsumentverket ger till den som behöver minska sina hus
hållsutgifter.1 

Nu till maten och ätandet. Här får tre grupper av variabler beskriva 
matvanorna, nämligen måltidsmönster, matlagningsmetoder och maträtter. 
Frågorna kring måltidsmönstret gäller om familjemedlemmarna äter målti
derna tillsammans eller splittrat var för sig, om de äter många måltider un
der dagens lopp och om de äter många småmål i form av snask och fika. 
Det finns i materialet vissa antydningar om klasskillnader både vad gäller 
måltidssplittring och småmålsätandet. (Se kapitel 5, tabellerna 5.7; 5.10 
och 5.11.) 

Sist kommer två variabelgrupper om matlagning och maträtter. Det 
gäller tillagning av huvudrätten och vad den består av i det som klassats 
som "lagat mål" och som vanligtvis kallas middag. 

Den kompletta listan över vilka variabler jag har tagit med under re
spektive avdelning ser ut som följer: 

1. Arbetsdelning 
a. Vem som lagar mat. Mamma eller övriga i hushållet ingående personer. 
b. Vem som handlar hem matvaror. Mamma eller övriga i hushållet ingående per

soner. 

2. Arbetsinsats 
a. Tid per hushåll till matlagning (under eller över 1 tim me per dag). Vardagar. 

3. Hushållninug 
a. Bärplockning. Graderat i de som inga bär plockar, de som plockar något och de 

som plockar hushållets hela bärkonsumtion. 
b. Bakning av mjukt matbröd. Indelas i: de som ej bakar matbröd, de som bakar en 

del och de som bakar allt matbröd som hushållet äter. 
c. Planerar inköp. Aldrig, ibland eller ofta. 
d. Har eller har ej hemlagad mat vid middagsmålet. Vardagar. 
e. Har eller har ej hemlagad mat vid middagsmålet. Helger. 

1 Konsumentverkets budgetrådgivning, a a. 

138 



4. Måltidsmönster 
a. Antal måltider under dagen. Grupperat i: 1-2, 3-6, 7 eller fler måltidstillfallen. 
b. Splittrade eller gemensamma frukostar. 
c. Splittrade eller gemensamma middagar. 
d. Frekvens av småmål (snask, fika). Vardagar. 
e. Frekvens av småmål (snask, fika). Helger. 

5. Matlagningsmetoder 
Tillagning av middagsmålets huvudrätt: 

a. Stekt mat. Vardagar. 
b. Stekt mat. Helger. 
c. Ugnsmat. Vardagar. 
d. Ugnsmat. Helger. 

6. Maträtter 
Huvudrätt vid middagsmålet (vardagar): 

a. Grönsaksrätt. 
b. Fisk. 
c. Korv- eller farsrätt. 
d. Serverar efterrätt vid middagsmålet minst en gång under de redovisade dagarna. 

Kosthållet ses här som en samling variabler som tillsammantagna skall 
spegla hela matproduktionsprocessen, alltifrån arbetsdelning och arbetsin
sats fram till den färdiga produkten. Men här ryms även en ekonomisk di
mension, olika aspekter på hushållning med resurser av skilda slag, och en 
social dimension i form av måltidsmönster. 

I vilken utsträckning påverkar faktorer som ålder, klass och grad av yr
kesarbete kosthållet? Jag prövar också om det finns skillnader mellan de två 
kommunerna. Mammas ålder, mammas klass och mammas grad av yr
kesarbete är utgångspunkt och det på grund av att det är hon som i mycket 
stor utsträckning ansvarar för hushållets kosthåll. I mer än nittio procent av 
hushållen är det mamma som står som huvudansvarig för arbetet med ma
ten. Jag utgår därför från hennes position och förhållanden. 

I tvåföräldrafamiljerna tillhör makarna i ci rka 75 procent samma sociala 
skikt. Mammas klasstillhörighet är därför oftast densamma som makens. 
Hushållet kan därför betraktas som enhetligt ur den aspekten för en stor del 
av de medverkande. Men i runt 80 familjer är de båda makarna av olika 
klass, kvinnan arbetare och mannen tjänsteman eller egen företagare eller 
mannen arbetare och kvinnan i tj änstemannaställning eller (mycket sällsynt) 
egen företagare. En separat analys av kosthållet i blandklass genomfördes. 
Vidare genomfördes analyser av kosthållets utforming med utgångspunkt i 
makens klassposition samt med hänsyn till familjens högsta klass. Därmed 
redovisas hur den matansvariga utformar kosthållet från sin position sett 
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utifrån de specifika villkor som råder men det ger också en bild av hur och 
på vilka områden makens klassposition har effekt på kosthållet. 

Utgångspunkt för den statistiska analysen är en MC A-analys, Multiple 
Classification Analysis2, som beskriver sambandet mellan ett antal obero
ende och en beroende variabel. De oberoende variablerna är i detta fall ål
der, klass, omfattning av yrkesarbete/hemarbete och hemvist. De beroende 
variablerna är de olika delvariablerna i "kosthållet" enligt den ovan givna 
specificeringen. Se figur 6.1. 

Maträtter 

Matlagning 

Måltidsmönster 

Hushållning 

Arbetsinsats 

Mammas ålder 
Mammas klass 
Mammas yricesarbetstid 
Familjens bostadsort 

Figur 6.1 Oberoende och beroende variabler i MCA-analysen. 

MCA-analysen beskriver sambanden mellan de oberoende och de bero
ende variablerna både med och utan kontroll för de andra i analysen ingå
ende oberoende variablerna.3 Koefficienten utan kontroll för de övriga 
kallas "Eta" och med kontroll benämnes den "Beta". Beta-koefficienten och 
styrkan på sambandet i form av ett signifikansvärde redovisas i tabell 6.1.4 

2 Jae-On Kim & Frank J. Kohout: "Analysis of Variance and Covariance: Subprograms 
Anova and Oneway", Nie, Norman H m fl SPSS, Statistical Package for the Social 
Sciences, Mc Graw-Hill Chicago 1975, s 409-413, 416-419. Se även Björn Halleröd: 
Introduktion till SPSS/PC +, Stencil sociologiska institutionen Umeå universitet, Umeå 
1989. 

3 Se Stefan Svallfors: Vem älskar välfärdsstaten. Attityder, organiserade intressen och 
svensk välfärdspolitik, Arkiv, Lund 1989, kapitel 1 och 6. Här beskrivs analysmeto
derna. 

4 Som en genväg att tolka MCA-analysema för den som ej är välbekant med metoden 
rekommenderas att i tabell 6.1 utläsa signifikanta samband enligt angivna betakoeffi
cienter samt styrkan på sambandet enligt R2-värdet, som anges i procent. Därefter re
kommenderas läsaren att gå till tabell 6.2, som av utrymmesskäl är uppdelad i tv å de

Arbets delning 

KOSTHÅLLET 
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Tabell 6.1 Samband mellan ålder, klass, arbetstid, bostadsort och kosthåll. 
Betakoefficienterna beräknade med MCA. 

Ålder Klass Arbetstid Ort 

Arbete 
Mamma lagar mat .11 .182) .13 1) .03 6,3% 2) 
Mamma handlar mat .10 .06 .17 2) .01 4,1% 1) 
Tid till matlagning .12 .11 .13 1) .01 4,8% 1) 

Hushållning 
.383) 16,7% 3) Plockar bär .131) .05 .07 .383) 16,7% 3) 

Bakar matbröd .06 .04 .07 . l l D  2,3% NS 
Planerar inköp .10 .09 .08 .07 2,7% NS 
Hemlagad vardagar .192) .03 .18 2) . l l D  7,4% 3) 
Hemlagad helgdagar .07 .02 .12 .01 2,0% NS 

Måltidsmönster 
Många måltider under dagen .10 .10 .20 2) .01 5,8% 1) 
Splittrad el gemensam fruko st .07 .253) .15 1) .05 9,1% 3) 
Splittrad el gemensam middag .02 .05 .10 .203) 5,6% 1) 
Småmål vardagar .02 .131) .09 .03 2,7% NS 
Småmål helgdaga r .04 .05 .07 .05 1,2% NS 

Matlagning 
.120 .13 1) 4,3% 1) Stekt mat , vardag ar .08 .120 .13 1) .00 4,3% 1) 

Stekt mat, helgdaga r . l l D  .161) .10 .04 5,4% 1) 
Ugnsmat, vard agar .11 .151) .08 .03 5,0% 1) 
Ugnsmat, helgdagar .12 .151) .13 1) .03 5,2% 1) 

Maträtter 
Grönsaker .07 .01 .05 .09 1,6% NS 
Fisk .04 .121) .04 .03 2,0% NS 
Korv/färs .06 .233) .07 .07 7,0% 2) 
Efterrätt .171) .16^) .03 .121) 7,5% 2) 

Signifikans: 
1) p<0.1 
2) p<0.01 
3) p<0.001 

lar. Här kan utläsas variationerna i sambanden, exempelvis hur variation i ålder inver
kar på kosthållets alla variabler. 
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I samma tabell redovisas även R2, ett mått på förklarad varians, dvs styr
kan i förklaringsvärdet. Den andra tabellen, 6.2, redovisar gruppmedelvär
den för samtliga variabler samt hur mycket och i vilken riktning varje en
skild beroende variabel avviker. Ett positivt tal betyder ett värde som är 
större än medelvärdet, ett negativt tal innebär ett värde mindre än medel
värdet. Plustecken (som ej är utmärkt) och minustecken (som är markerat) 
anger riktning. I tabellerna är endast det justerade medelvärdet och "beta" 
angivet. Differenserna mellan justerad och icke justerad avvikelse från me
delvärdet är försumbara, undantagandes effekten av yrkesarbete/hemarbete 
på bärplockning. Jag bedömer dock detta vara av så ringa betydelse att jag 
lämnar det därhän. 

Vid en granskning av tabell 6.1 framkommer ett mönster av signifikanta 
skillnader. Mammas ålder inverkar på hushållning, matlagning och maträt
ter. Mammas klasstillhörighet har viss effekt på arbetsdelning och måltids
mönster. Det ser vidare ut som om matlagning och maträtter i hög grad på
verkas av klasstillhörighet. Allt utom förekomst av grönsaker uppvisar sig
nifikanta skillnader. Mammas arbetstid i form av heltids- deltids- eller 
hemarbete har effekt på hushållsarbetstid, matlagning och måltidsmönster. 

o 

Ålder och arbetstid 

Kosthållet - en generationsfråga ? 

Det talas rätt ofta om att det var bättre förr. Så också på matens område. 
Dagens unga husmödrar får ibland framstå som både okunniga och oför
mögna att laga mat och ungdomen blir ofta beskylld för att ha dåliga mat
vanor. Skolan, skolmaten, kamratpåverkan och fritidsaktiviteter av alle
handa slag skulle komma med negativ påverkan, sägs det. Min första fråga 
gäller om det går att iaktta några skillnader i kosthållet mellan äldre och 
yngre familjer. 

En något tillspetsad undran om kosthållet kan anses vara en generations
fråga eller möjligen en effekt av barnens vilja och önskningar är inte så 
alldeles lätt att besvara eftersom de vuxnas och barnens ålder så intimt 
hänger samman med varandra. Det visade sig icke helt oväntat vid en sam
köming av mammas och barnens ålder att äldre mammor har tonårsbarn 
och unga mammor har småbarn. Det var bara en liten grupp, under tio pro
cent, som avvek från det mönstret. Det gick inte att renodla frågan om hur 
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barnens ålder inverkar på kosthållet, i familjer med två eller flera barn 
hamnade barnen ofta i skilda ålderskategorier. Det var inte meningsfullt att 
göra några jämförelser med hänsyn till enbart barnens ålder. Barnens insats 
i arbetet med maten var, som visats tidigare, mycket liten.5 

Mamma gör jobbet och står för den största arbetsinsatsen oavsett ålder. 
Det är över huvud taget liten skillnad mellan åldrarna vad gäller alla 
kosthållets variabler med undantag av bärplockning, efterrätt, hemlagad 
mat och stekning. Bärplockning är vanligast förekommande i de äldre 
hushållen. Förmodligen går bären åt till efterrätt, ty det är faktiskt vanli
gast med efterrätter i samma grupp. Vanligaste efterrätter är som tidigare 
påpekats frukt och bär. 

De yngsta och de äldsta husmödrarna har lägre andel hemlagat än ge
nomsnittet. Se tabell 6.2. På helgen har de yngsta betydligt lägre frekvens 
stekt mat än medelvärdet. Det är svårt att se något entydigt mönster annat 
än för efterrätt som var vanligare förr och därför lever kvar i de äldre hus
hållen. 

Heltid, deltid eller hemarbetande 

Om mamma är hemarbetande och sköter egna och eventuellt också andras 
barn så är det större sannolikhet att hon använder mer än en timme till 
matlagning under dagen. Det är likaså troligt att hon har hemlagad mat, att 
hon utgår från råvaror vid tillredningen i stället för att använda sig av hel-
eller halvfabrikat. Att man äter fler måltider hemma (lagat mål, smörgås
mål, snask/fika) om mamma är hemma under dagen torde egentligen vara 
en självklarhet. Se tabell 6.2 angående mammas arbetstid. Tabell 6.1 visar 
att arbetstid har signifikant inverkan på hushållsarbetstid, måltidsmönster 
och matlagning. Heltidsarbetande mammor och mammor som är tjänstemän 
eller egna företagare får jämförelsevis mer hjälp med matlagning och inköp 
än övriga. 

I ovanstående avsnitt har effekten av ålder och yrkesarbete granskats. I 
detta material tycks inte mammas ålder spela mer än en högst marginell 
roll, vilket delvis kan bero på att materialet är baserat på barnfamiljer och 
att därmed mammornas ålder har liten spridning. Den största gruppen 
mammor är mellan 30 och 40 år. Grupperna över 45 och under 30 år är 
små och har dessutom rätt begränsad spridning uppåt respektive neråt i ål-

5 I kapit el 4, "Vad gör barnen?" redovisas barnens insats i arbetet med maten. 
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dr ar na. Mammas arbetstid däremot har en viss effekt på måltidsmönster 
och matlagningsarbetet. Heltidsarbetande mammor får mer hjälp med såväl 
matlagning som inköp (se tabell 6.2). Vad man måste komma ihåg i sam
manhanget är att mamma ändå gör mest (se tabell 4.9). 

Att ha skafferiet i huvudet 

Varför överlämnar inte kvinnorna i större utsträckning ansvaret för maten 
till andra personer i hushållet? Varför tar inte de andra familjemedlem
marna oftare hand om maten? Ett skäl, som jag tror är föga beaktat, är att 
kvinnan oftare än både man och barn håller reda på vad som finns hemma i 
förråden. Jag kallar det "att ha skafferiet i huvudet". Förr, på medeltida 
bilder, syntes husmodern ofta med en nyckelknippa i handen eller i 
förklädeslinningen. Det var husmodern som vakade över låset till vist-
husboden och ansvarade för hushållets förråd av livsmedel. Min uppfatt
ning är att nyckeln till förrådet nu är utbytt mot en inre bild av vad som 
finns hemma i skafferiet eller i modernare termer: det som finns i kyl, frys 
och sval. Vad som är orsak till att kvinnorna "har skafferiet i h uvudet" är 
för ögonblicket ointressant. Men faktum kvarstår. Det är oftast hon som 
vet vilka resurser som ligger i förråden och vad som är lätt tillgängligt. 
Med den kunskapen kan hon påbörja matlagningen redan på arbetsplatsen 
eller på väg hem. Det kan ligga en makt i detta att ha kontroll över 
råvarorna. Men man kan också se det på ett annat sätt, nämligen som att 
kvinnorna tar på sig en börda, ett ansvar för mathållning och den del av 
ekonomin som följer av detta. 

Att påbörja matlagningen redan på hemvägen innebär att man tänker ef
ter vad som behöver kompletteras i inköp och att man är beredd att sätta 
igång så snart man kommer inom hemmets dörr. Den som har initiativet 
övertar också lätt ansvaret eller markerar åtminstone ett ansvarstagande. 

Det markanta är att det är kvinnorna som ansvarar för matlagningen. 
"Skafferiet i huvudet" beskrivs på lite olika sätt.6 Kvinnor pratar mat med 
varandra på arbetet. De berättar för varandra om vad de hade till middag i 
går och vad de ska laga i dag. Kvinnor säger att de handlar på hemväg från 
jobbet utan minneslista. Man och barn blir skickade till affären med lista 
och med tillsägelse att hålla sig till den. 

6 Uppgifterna hämtade från de intervjuer jag gjort i projektet och från möten med 
människor i det dagliga livet. Samtal om mat och matvanor stöter man på överallt. 
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En ung man berättade att han kom hem från sitt arbete en dag, trött och 
hungrig, öppnade kylskåpsdörren och fann kylen helt tom. Strax därpå pra
tade han i telefon med sin fru som var bortrest sedan en tid. Han beklagade 
sig till henne över att han inte hade någon mat hemma. Hon påminde då 
honom om att det fanns mat i frysen som han skulle kunna plocka fram och 
värma. Här kan man tala om att ha skafferiet i huvudet, vilket hon ju 
tydligt meddelade. 

Ordningen kan rubbas. Har man en långsiktig planering och handlar 
hem mat för en längre tid, till exempel för en vecka i taget, så kan det 
upplagda förrådet utsättas för plundring. Tonåringar kommer hem sent på 
kvällen och äter upp det som var tänkt som middag nästa dag. Det kan vara 
ett problem. Kvinnor berättar om olika strategier för att lösa detta. Det en
klaste sättet är att sluta köpa hem större förråd av åtråvärda matvaror. Ett 
annat sätt är att försöka gömma undan maten, frysa in den, markera "till 
måndagsmiddan" eller på annat vis kamouflera den. Kakburkar och 
bullburkar har man ofta fiffiga strategier för. Men vanligast är att man ger 
upp långtidsplaneringen. 

I en familj delade alla på ansvaret för maten. Även barnen deltog i mat
planeringen för var sin vecka. Det anmärkningsvärda var att frun i huset 
såg sin planeringsvecka som den period då rester och sådant som fanns i 
frysen skulle tas tillvara. Övriga familjemedlemmar fick bestämma mat uti
från sin egen smak medan hon skulle fungera som buffert och utjämnare. 
För henne var det viktigt att få de övriga i familjen att delta i matbestyren 
och det hade då sitt pris. Hon ställde inga krav på att övriga familje
medlemmar skulle hålla reda på förråden. Det var hennes domän. Hennes 
ansvar var dubbelt: dels att vara arbetsledare och se till att alla blev delak
tiga i arbetet med maten, dels att hålla rätt på förråden, vara ekonomichef. 

Klassmat eller klass på maten? 

Har det någon betydelse i matsammanhang vilken klass en person tillhör? 
Vad skulle matvanor och klasstillhörighet ha med varann att göra? Är inte 
klass något som hör ihop med ett samhälles produktionssätt och matvanor 
något som hör hemma i den privata sfären? 

Inom marxismen talar man om "klass i sig", den objektivt existerande 
klassen, en klass som "finns" oavsett om de som tillhör klassen är med
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vetna om den eller ej, "Klass för sig" är den subjektiva klassen som blivit 
medveten om sin klassposition och vill göra förändring.7 

I bourdieusk mening försiggår en kamp om makten, såväl ekonomisk 
som kulturell makt, på en social arena. Bourdieu talar om fält, "champs", 
som också är slagfält.8 Den kamp som utkämpas sker bland annat genom 
att kombattanterna gör markeringar, distinktioner, för att stänga ute dem 
som inte tillhör den egna gruppen. I Bourdieus analys av kampen på de 
kulturella fälten är det de dominerande klasserna som agerar som en klass 
för sig, d v s för kampen om distinktionerna. De gör det genom att till 
exempel markera "den goda smaken". Medelklassen har inte någon egen 
kultur utan strävar uppåt mot de dominerande klassernas manér. Det har 
inom språkforskningen observerats att kvinnorna mer skyndsamt anammar 
det legitima språket, det legitima uttalet, eftersom de genom "äktenskapets 
logik", som för kvinnorna är en väg till socialt uppåtstigande, är hänvisade 
till att vara läraktiga.9 Det kan tolkas så att kvinnorna har något att vinna 
på att ta till sig det legitima språket. Arbetarklassen, en av de folkliga klas
serna, är i Bourdieus analys bara en kSass i s ig, dvs den för ingen kamp 
och är inte medveten om någon egen kuitur. Detta har mycket litet diskute
rats beträffande svenska förhållanden. Det finns dock de som menar att den 
svenska arbetarklassen haft andra förutsättningar och ideal än den franska 
arbetarklassen. I Sverige har till exempel arbetar litteraturen, fackföre
ningarna, folkbildningen, folkhögskolorna, frikyrkorna och nykterhetsrö
relsen medverkat till att forma en egen arbetarkultur.10 

Det problematiska med klass som analytisk kategori är var och hur 
klassgränserna skall placeras. Var går gränserna och vem skall tillhöra den 
ena eller andra eller rent av en tredje grupp? Hur skall man praktiskt han
tera problemet? Den diskussion som jag för om klasstillhörighet rör i sig 
inte förhållandena på arbetsmarknaden, eftersom det är hushållens matva-

7 Se Karl Marx: "Filosofins elände". Karl Marx & Friedrich Engels: Filosofiska skrifter, 
Skrifter i urval, Cavefors bokförlag, 1978, s 354. Se även Anders Boglind, Kerstin 
Lindskoug & Per Månsson: Kapital, rationalitet och social sammanhållning, Prisma, 
Stockholm 1986, s 66 och E. C. Cuff & G. C. F. Payne (red), Samhällsvetenskapliga 
perspektiv, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1982, s 85. 

8 Broady: "Agent till Subjekt", Liten ordlista fö r  att underlätta läsningen av Pierre Bour
dieus 'Vad det vill säga att tala', a a 1984, s 62. 

9 Pierre Bourdieu: "Vad det vill säga att tala", Skeptron 1, Donald Broady & Ulf P 
Lundgren (red), Symposion, Stockholm 1984. 

10 Ronny Ambjörnsson: Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt såg
verkssamhälle 1880-1930, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1988. 
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nor och kosthåll som är föremål för analysen. Av det skälet anser jag det 
inte nödvändigt att exempelvis diskutera graden av makt och kontroll på 
arbetsplatsen. 

Eftersom det är kvinnan som till allra största delen ansvarar för kost
hållet så har jag vid klassindelningen utgått från hennes klassposition. Det 
är hon som utför det mesta av arbetet, det är hon som har att se till att tolka 
vilken standard uppgiften kräver. Hon gör det utifrån sin egen position, 
men förhåller sig naturligtvis på olika sätt till makens klass och de krav 
som den positionen ställer. 

Kan man mäta klasskillnader i kosthåll? 

Ett steg i MC A-analysen är att pröva vilken effekt mammas klassposition 
har på kosthållet (se figur 6.1). I kapitel 5, som beskriver hushållens mat 
har jag visat på vissa skillnader mellan arbetare och tjänstemän,11 med ut
gångspunkt i mammas klasstillhörighet, vad gäller stekning, ugnsmatlag
ning, mellanmål och efterrätter. I kapitel 4, som handlar om arbetet med 
maten, redovisas bland annat hushållning med resurser i form av bärplock
ning, trädgårdsodling och bakning. Ett resultat tycks vara att det inte är 
strikt penningekonomiska faktorer som bestämmer val och handlingar.12 

Snarare är det bostadsform, bostadsort eller vanor som är bestämmande. 
När det gäller tolkningen av uppgifterna i tabellerna 6.1 och 6.2 bör på

pekas att det inte går att dra för stora växlar på sifferuppgifterna. Man kan 
naturligtvis vara öppen för att se tendenser och då resonera runt dessa och 
se hur de stämmer in i j ämförelse med erfarenheter och fakta som kan vara 
kända från andra sammanhang. 

Ser vi till vad som i stort kommer fram av analysen om klasstillhörighet 
och kosthåll så är det på irbetsdelning och matvanor effekterna är märk
bara. För matvanornas del gäller det såväl måltidsmönster, matlagnings
metoder som maträtter. Arbetsdelningen påverkas också av klassvariabeln. 
Om mamma tillhör gruppen högre tjänstemän är det troligt att övriga fa
miljemedlemmar deltar flitigare i matlagningsarbetet (tabell 6.2). 

11 För samtliga i kosthållet ingående variabler har jag jämfört effekt av homogen klass 
jämfört med blandklass. Det fanns en skillnad beträffande måltidsgemenskap 
(tabellerna 5.10 och 5.11). 

12 Jämför Wold, "Husholdsarbeid med mat. En kritisk/empirisk analyse", a a. 
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Det är inte någon skillnad i sättet att hantera hushållning mellan klas
serna. Varken tid till matlagning, hemlagad mat, bärplockning eller mat-
brödsbakning skiljer sig åt mellan grupperna (tabell 6.1). Det är när man 
kommer in på måltidsmönster och matlagningsmetoder som skillnaderna 
gör sig märkbara. Det är större andel arbetarfamiljer som inte äter frukost 
tillsammans. Det måste ha att göra med vid vilken tidpunkt de vuxna går 
till sitt arbete. I den mån familjerna tillhör dubbla klasser så är det, efter 
vad som framkommer, endast beträffande frukostmålet som det går att 
iaktta skillnader (se tabell 5.10). 

Vilka är det som inte äter middag tillsammans? Det är aningens större 
andel med splittrat middagsmål bland tjänstemän än bland arbetarna, vilket 
också kan bero på arbetstiderna. Splittrat middagsmål är något vanligare i 
biandklass där mamma är tjänsteman (se tabell 5.11). 

Att laga mat i ugnen är lite vanligare i familjer där mamma är tjänste
man, särskilt under helgen (tabell 6.2). Steka i stekpanna uppe på spisen är 
den i särklass vanligaste metoden att anrätta middagsmålets huvudrätt (se 
kapitlet om maten). Det är något mer förekommande bland arbetare än 
bland tjänstemän. I familjer där båda tillhör arbetarklassen är vissa mönster 
mer accentuerade, till exempel fler mellanmål (småmål), fler korv- och 
färsrätter, färre fiskrätter, färre efterrätter och färre ugnsrätter. Grönsaks
ätandet däremot uppvisar inga större kvantitativa skillnader klasserna 
emellan. Grönsaker är en källa till bekymmer för många kvinnor. De enda 
som äter något mer grönt än genomsnittet är familjer där maken tillhör 
gruppen högre tjänstemän. "Pappas smak" är det som mamma har att ta 
hänsyn till och det som slår igenom i den kvantitativa analysen. Trots det 
är det bara sju procent som hävdar att det är mycket viktigt att ta hänsyn 
till vad maken tycker om (se tabell 8.1). 

Efterrätt är något av ett klassmärke och en generationsmarkör. När nå
gon komponerar och sätter samman måltider och därefter beskriver detta i 
en matdagbok så kan det finnas nyanser i såväl beskrivning som innehåll i 
måltiden som är svåra att kvantifiera. En måltid kan bestå av en eller flera 
rätter, vilket naturligtvis är mätbart, men ingredienser och tillbehör kan 
kombineras på olika sätt. Beträffande efterrätternas existens på matsedeln 
så är de i s ig tämligen lätta att registrera och urskilja från andra rätter och 
ger därför ett tydligt utslag vid den kvantitativa analysen. 

Ingredienser och tillbehör i en måltid kan också beskrivas på olika sätt. 
För att exemplifiera detta brukar jag tala om skillnaden mellan pastej och 
pâté. Här är ingredienser och beredningssätt desamma. Näringsinnehållet 

150 



är detsamma, tillbehören är i en mening desamma, bröd och gurka, men i 
ena fallet breds massan på en limpskiva, en smörgås, i andra fallet serveras 
gärna en skiva rostat bröd som dessutom då kallas toast och ätes separat. I 
ena fallet håller man smörgåsen i handen, i det andra serveras pâtén på en 
tallrik och ätes med kniv och gaffel. Inte heller gurkan är bara gurka! Till 
leverpastejsmörgås är det slanggurka i skivor eller saltgurka. Till pâté ser
veras en sorts småsmå gurkor som kallas cornichons. Till pâté serveras 
också gärna cumber land sås. 

Vem äter pastej och vem äter pâté? Jag menar att det är en klassfråga, 
men också att det är en annan dimension på kosthållet än den jag mätt 
ovan. Pastej och pâté står här i symbolisk mening för något mer än den 
konkreta leverrätten och jag vill därmed antyda andra dimensioner i kost
hållet än dem som jag redovisar i tabell 6.1 och 6.2. 

Kommen så här långt i analysen av matdagböckerna började jag reflek
tera över vad som försvunnit i databearbetningen och i själva översätt
ningen av mat till siffror i en datamatris. Det var något som fattades. Det 
var "skillnaden mellan pastej och pâté" som saknades. Av det skälet bör
jade jag läsa matdagböckerna på nytt. Nu sökte jag efter kvalitativa skillna
der, skillnader i valörer i texten och i dagböckernas utseende, och det trots 
att de alla var ifyllda i samma sorts formulär. Jag läste matsedlarna dag för 
dag, hushåll för hushåll, och gjorde anteckningar allteftersom jag fann sär
skilda och utmärkande drag i dagböckerna. 

Tre mönster 

Tre tydliga mönster tyckte jag mig urskilja och samtliga tre hade dessutom 
två olika dimensioner. Den första distinktionen är geografisk. Det finns 
vissa noterbara skillnader mellan norr och söder. Vid genomläsningen 
framträdde landsändans specialiteter; den nordliga profilen blev tydlig för 
mig. Det blev till en igenkännandets glädje vill jag påstå. Säkert skulle en 
person uppvuxen i mellansverige noterat andra igenkänningstecken.13 För 
mig blev det palten, renköttet, köttsoppan, älgköttsoppan och hjortronen, 
"brytan" och "blötan", tunnbröd och mjölk som utgjorde distinktioner. 

13 Förmodligen är befolkningen mer genuin i umeåtrakten än i och runt Uppsala, vilket 
skulle kunna betyda att uppsalaborna har färre lokala specialiteter att redovisa. Det 
kan naturligtvis vara så att jag inte har tillräckliga kunskaper om uppländsk mattradi
tion för att kunna identifiera dem. 
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Det finns en systematisk genomgång av regionala skillnader i inköp av 
matvaror till hushållen i Sverige mätt i kronor/hushåll, genomförd vid 
kulturgeografiska institutionen i Uppsala i början av 1980-talet.14 Men det 
är inte den typen av skillnader jag avser. Inte mängd utan specialiteter. 

En annan geografisk skillnad som också den framträdde när jag läste 
dagbok för dagbok, gata för gata, kvarter för kvarter, by för by och ort för 
ort (adressregistret gick systematiskt efter gata och postnummer) var att 
speciella rätter dök upp efter varann. Det var förmodligen ett extrapris eller 
en speciell kampanj i affären som fick hushållen att servera exempelvis 
fläskkarré eller lammkött eller Chili Con Carne (med variationer i stav
ningen). Vid läsningen av matdagböckerna blev det bara rätter med mycket 
särskiljande drag, med speciellt namn eller speciell ingrediens, som gick att 
observera i detta avseende. Det kan finnas många fler produkter gemen
samma för ett lokalt område, men de märks inte på samma sätt. 

Det andra mönstret rör åldern på familjemedlemmarna. I vissa matdag
böcker förekom maträtter, vilkas namn lyste som fyrbåkar på dagbokssi
dorna. Exotiska namn som kiwipuré men också gammal "hederlig" hus
manskost som kalops med potatis och grönsaker eller dillkött på kalv. De 
senare ger ett intryck av gedigen matlagning, men det handlar i själva ver
ket oftast om barnmatburkar. Dessa skiljer sig så markant från den övriga 
maten på matsedeln.15 Barnmatburkarnas rätter gick inte på något sätt att 
finna i en vuxen variant parallellt. Barnmatburkarnas rätter inspirerar inte 
familjerna till att införliva rätterna på den ordinarie matsedeln. När de 
gamla husmanskosträtterna uppenbarade sig på matsedeln, så var det i de 
allra äldsta hushållen som jag förmodar hämtat sina förebilder på annat håll 
än i dagens barnmatburkar. 

Detta var två tecken på hur familjemedlemmarnas ålder inverkar på mat
sedelns sammansättning. Andra rätter som förknippas med barn och tonå
ringar, pizza, korv och köttfärssås, gick inte att observera och urskilja på 
samma sätt som barnmat och gammal traditionell husmanskost, därtill var 
de alltför vanligt förekommande. 

Det tredje mönstret som jag tidigare nämnt i ett par sammanhang har att 
göra med dagboksskrivarens klassposition, men där finns också en speciell 
yrkesdimension som jag återkommer till. 

14 Bäck, a a. 

15 De visar sig vid närmare granskning i matdagboken vara noterade som barnmat på 
burk. 

152 



Sättet att presentera maten i matdagboken, relaterat till klassposition, är 
inte alldeles enkelt att beskriva. Jag har lekt med tanken att försöka finna 
ett par typexempel, ställa dem bredvid varandra och därvid visa på distink
tioner. Men enstaka matsedelsexempel är inte tillräckligt för att beskriva de 
skilda förhållningssätten som kommer i dagen vid läsningen av alla me
nyer. Det blir lätt trivialt. Det är både detaljer och det totala intrycket som 
ger bilden liv. Ett par exempel kommer jag, tveksamheten till trots, att ge 
här nedan. 

En första observation gäller ordvalet och precisionen i beskrivningen av 
maten. 

Två middagar med nötkött: 

A Nötstek B Nötkött 
Hasselbackspotatis Potatis 
Gräddsås Sås 
Saltgurka 
Vinbärsgelé 
Grönsaker 
Smör och bröd 
Vin 

Fyra pastamiddagar: 

A Fullkomspagetti 
Köttfärssås 
Sallad 
Chokladmousse 

B Spagetti 
Köttfärssås 

A Canelloni 
Köttfärssås 
Tomatsallad 
Öl och mjölk 
Glass och fruktkonserv 

B Makaroner 
Korv 
Senap och ketchup 
Mjölk 

Exemplen i A är mer detaljerade och har utländska ord och uttryck, 
gärna med utländsk stavrirg. Själva måltidskompositionen innehåller fler 
rätter och tillbehör i variant A, oftast också en efterrätt. Där finns också 
fler exempel på alkoholhaltiga drycker, någon gång med vinets namn angi 
vet. 

Alkohol är starkt förbundet med status och tabu. Det är märkbart även i 
en presentation som denna. Att lättöl serveras till maten är rätt vanligt, men 
de som i dagboken berättar att de dricker öl och vin hör snarast hemma 
bland de högre tjänstemännen. Öl förekommer i 14 procent hos arbetarhus
hållen men i ca 25 procent hos högre tjänstemän, vin i 6 procent av arbetar-
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familjerna men hos 26 procent av de högre tjänstemännen. Se tabell 6.3.16 

Starkare drycker har i princip endast redovisats hos högre tjänstemän eller 
egna företagare. Det är endast en läkarfamilj och en prästfamilj som preci
serat vinsorterna. Läkarfamilj en tar dessutom en drink eller två, prästens 
firar med champagne. En tolkning av detta är att det är uttryck för en social 
säkerhet att kunna rapportera sin alkoholkonsumtion. En annan tolkning är 
att alkohol och mat inte konsumeras tillsammans annat än vid middags
bjudningar och det hör inte arbetarklassen till. Det skulle då förklara den 
betydligt lägre frekvensen hos arbetarna, som i och för sig också dricker 
både öl, vin och sprit men inte till maten. 

Tabell 6.3 Hushåll som i matdagboken redovisat öl, vin och andra 
alkoholhaltiga drycker. Lättöl och cider är ej inräknat. Flera 
alternativ per hushåll är möjliga. 
Mammas klass. 
Procent. 

Arbetare 
n=129 

Lägre 
tjänstemän 

n=69 

Tjänstemän på 
mellannivå 

n=92 

Högre tjänstem än 
egna företagare 

n=50 

Öl 14 22 26 24 

Vin 6 17 17 26 

Snaps 
Starkvin 
Drinkar 

<1 - - 14 

I Sellerbergs analys av skilda "matvärldar"17 beskrivs skillnader mellan 
olika gruppers förhållningssätt till specifika matvaror och maträtter. 
Paprika, kokt ris, musslor på burk, grillad korv och pommes frites visade 
sig vara strategiska för att urskilja olika konsumtionsmönster. För att klas
sificera de skilda matvärldarna letade Sellerberg efter specifika varor, 
medan jag letar mer efter särskiljande mönster. Ett drag är då det expres
siva förhållningssättet kontra det instrumentella. Ta beskrivningen av sås 
som exempel. "Brun sås", "vit sås" kort och gott eller en närmare beskriv-

16 En del hushåll har redovisat både öl och vin och några även andra alkonolstarkare 
drycker (snaps, likör eller drinkar) De tre dryckesslagen utesluter således inte varan
dra, varför procentsumman inklusive dem som inte druckit alkohol inte blir hundra. 

17 Sellerberg 1976, a a. 

154 



ning och precisering av till exempel kryddorna i såsen för att ge den ett 
särskiljande drag. Då är det är inte längre bara såsen som beskrivs. Det blir 
dessutom en presentation av vem dagboksskrivaren vill framstå som. 

Musseiomelett, böckling med spenatomelett, lammcurry, bogbladsstek 
med grön ärtpuré, potatismoussaka med broccoli och bönor, grekisk fisk-
gryta, minestrone, gäddfärs kan få stå som exempel på en större variation i 
matsedlarna. Jag jämför då med rätter som köttbullar, potatismos och brun 
sås, fläsk och potatis, torsk med vit sås, som är mer traditionella och lako
niska beskrivningar av middagsmaten. 

Personens yrke eller specialintressen kan ibland på ett ganska fantasi
fullt sätt framträda i menyn. Med en viltforskare i familjen står gäddfärs 
med murkelsås på matsedeln. Tjädersoppa serveras hos en annan familj 
med zoologisk inriktning i professionen. Hos invandrarläraren bjuds det på 
salami, jordnötssmör och amerikanska plättar med lönnsirap. Det fanns 
dessutom drag av matprofessionalism i matsedlar hos sådana som på ett 
eller annat sätt arbetar med mat som yrke. Här fanns en familj där pappan 
var kock och där hela familjen var engagerad i familjeföretaget, en 
catering-firma. Det satte sina spår i matsedeln. Vidare fanns här grillbi
trädet, livsmedelshandlaren, matpedagogen, matserveringsföreståndaren. 
På skiftande sätt framträdde yrkeskunskapen eller "yrkessjukdomen" i mat
sedeln. En grupp kvinnor som arbetar med barn, lågstadielärare, 
förskollärare, dagbarnvårdare och dagmammor, visade ofta ett särskilt 
förhållningssätt till barnens ätande. Här kunde barnen vara engagerade i att 
fylla i matdagboken och de framträdde tydligt i materialet. 

En sammanfattning av noterade drag i matdagböckerna ger tre huvud
mönster: 

1. Ort: 

a. Skillnader mellan norr och söder. 

b. Lokala likheter, förmodligen extraerbjudanden i butiken. 

2. Ålder: 
a. Traditionell husmanskost. 

b. Barnmatburkarnas speciella rätter. 

3. Klass och yrke: 

a. Sätt att markera grupptillhörighet. Expressivt kontra instrumentent uttryckssätt. 

b. Yrkesspecialiteter. 
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Distinktionerna, sätten att markera en form av klasstillhörighet, är 
många. Det är heller inte lätt att sätta gränser för vad som hör hemma i ett 
expressivt eller instrumentelit uttryckssätt. Ett försök att kvantifiera punktô 
3 a, "expressivt kontra instrumentelit uttryckssätt" har resulterat i en pro
centuell fördelning enligt tabell 6.4, som visar hur olika typer av hushåll 
beskriver sin mat. Kvantifieringen gick till så här: vid genomläsning av 
matdagböckerna noterades sättet att beskriva maten, hur måltiden var kom
ponerad, vilka tillbehör som angavs - enligt en rad indikationer som jag 
skildrat i texten ovan. Expressivt uttryckssätt, sofistikerad beskrivning el
ler en mer torftig, fantasi- och "doftlös" matsedel var de två alternativen. 
Jag läste dagboken och bestämde nivån, gick därefter till enkäten för att 
kontrollera klass och yrke och gjorde en avprickning. På samma sätt som 
domaren i en konståkningstävling bestämde jag en nivå och försökte hålla 
mig till den. Nivåskillnaderna mellan expressivt och instrumenteilt är alltså 
gjorda enligt min bedömning och andra kan tycka att gränsen går högre el
ler lägre. Det enskilda procenttalet bör därför tas med en nypa salt. Men 
relationen mellan grupperna/klasserna beskriver en reell skillnad. 
Intressant är de tydliga stegen mellan grupperna och den tydliga skillnaden 
mellan å ena sidan arbetare och lägre tjänstemän och å andra sidan tjän
stemän på högre nivå. Det finns en mätbar skillnad mellan arbetares och 
högre tjänstemäns sätt att uttrycksfullt beskriva sin matsedel. 

Tabell 6.4 Hushåll som beskriver maten knapphändigt, kortfattat 
(instrumentent) respektive uttrycksfullt, detaljerat 
(expressivt). 
Mammas klass. 
Procent. 

Arbetare 
n=129 

Lägre 
tjänstemän 

n=69 

Tjänstemän på 
mellannivå 

n=92 

Högre tjänstemä n 
egna företagare 

n=50 

Instrumentent 62 57 34 -) 28 3) 

Expressivt 38 43 66 72 3) 

Summa 100 100 100 100 

Signifikans: 
1) p<0.1 
2) p<0.01 
3) p<0.001 
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Det framgår av denna granskning av matdagböckerna att hushållens val 
av mat alls inte är neutralt. Tvärt om är det påverkat av faktorer som klass, 
yrke, ålder och bostadsort. Jag vill gå ytterligare ett steg och menar att det 
finns ännu en faktor som påverkar valet av mat. Det är i relationerna mel
lan dem som bildar ett hushåll och äter tillsammans. I det fortsatta kommer 
jag att diskutera arbetsdelningen och maktrelationerna i hushållet. Jag me
nar då inte att mekaniskt syna vem som gör vad. Vad jag vill försöka 
komma åt är betydelsen av den arbetsdelning som är så tydlig och markant. 
Tecken på makt, över- och underordning, är sannerligen inte direkt ned
skrivna på matsedeln, men de skymtar fram då och då, bland annat i disk
repansen mellan vad som sägs i enkäten och vad som beskrivs i matdagbo
ken. En analys av alla de intervjuer jag gjort visar på en del intressanta sa
ker. Arbetsdelningen, valet av mat, ja familjens hela kosthåll kan ses som 
effekter av ett kontrakt upprättat mellan familjemedlemmarna. Ett kontrakt 
mellan man och hustru, men även mellan vuxna och barn. 
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7. Hantering av ideal och verklighet: 
porträtten av Lena, Britta och 
Louise 

Detta kapitel skall handla om det dåliga samvetet, om kollisionen mellan 
ideal och verklighet och hur den krocken kan hanteras. Som hjälp tar jag 
porträtten av tre kvinnor: Lena, Britta och Louise, som för mig på olika 
sätt har berättat om sina kosthåll. Den första vi möter är Lena, som är en 
av dem jag intervjuat. Britta och Louise har jag träffat i andra samman
hang, var och hur kommer att framgå av porträtten. 

Vid porträtteringen av Lena placerar jag in henne i en modell. Denna 
modell1 för konsumentbeteende som inspirerat mig och varit till hjälp för 
att bena upp och försöka förstå mekanismerna bakom hushållens val av mat 
har jag ursprungligen hämtat ur en uppsats av Christer Palmborg.2 Han 
presenterar en modell för konsumentbeteende baserad på teorier om sociala 
belöningar. Jag lånar idén men arbetar om den och utvecklar den vidare för 
mina syften. 

Utgångspunkten för Palmborgs analys är hushållet. Det har en viss 
sammansättning, specifika ekonomiska resurser i form av utbildning, tid, 
hälsa etc. Hushållet har vidare beteendemönster, påverkade av samhället 
och undergrupper i samhället. Det betecknas i Palmborgs modell som livs
stil. Med den för varje konsumentgrupp (hushåll) specifika ramen som ut
gångspunkt gör sedan konsumenten sina val. Valet står för en beslutspro
cess som i en idealmodell skulle kunna tecknas som en tratt. 
Valhandlingarna är i den palmborgska modellen beskrivna som en stegvis 

1 Ottar Hellevik: Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, Natur och Kultur, 
Lund 1984. Hellevik definierar modell på en rad olika nivåer, den mest generella rör 
relationer mellan begrepp och dess empiriska motsvarigheter. "När man har en upp
fattning om hur undersökningsobjektets olika egenskaper hänger samman, säger man 
att man har en modell". A a, s 34. En annan typ av modeller är de kausala. Här är va
riablerna markerade som punkter och orsakssambanden markerade med pilar, som vi
sar orsaksriktningar. A a, s 54. Palmborgs modell, som jag i modifierad version tar till 
min, är en modell av det generella slaget. 

2 Christer Palmborg: A Consumer Sociological Frame of Reference, Sociologiska insti
tutionen, Stockholms universitet, 1984. 
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avsmalnande process, som går från valet mellan olika konsumtionsområden 
ner till valet av en speciell produkt. För att exemplifiera: från val mellan 
mat och kläder till valet av en speciell tröja eller, om valet gäller mat, en 
speciell maträtt eller en speciell ingrediens i maträtten. Den påverkan som 
kommer utifrån gör att konsumentens intentioner förändras. Valmöjlighe
terna är begränsade och begränsande. Begränsade inom en möjlighetens 
ram och begränsande i så måtto att det val som görs i sin tur inramar kon
sumenten. Efter alla valhandlingar är man framme vid resultatet, konsu
mentbeteendet, som i praktiken manifesteras i en produkt. Handlingen er
håller respons på det sociala fältet där man vistas. Det kan också beskrivas 
som att konsumenten får feed-back på sina handlingar. 

Utöver slutresultatet, konsumentbeteendet, finns en faktor, konsumen
tens intentioner, d v s det man säger att man vill göra. Här finns tre nivåer: 
attityder, intentioner och faktiskt beteende.3 Palmborg menar att de inten
tioner man har ligger närmare det faktiska beteendet än vad attityder gör. 
Enligt min åsikt är den distinktionen otillräcklig åtminstone då det rör val 
av mat. Antag att någon säger sig vara positiv till näringsriktig kost och 
vilja servera en näringsmässigt väl sammansatt mat men inte lyckas göra 
det på grund av diverse hinder. Då är det ändå till syvende och sist slutre
sultatet som gäller. Klyftan mellan vilja och kunna är viktig att notera. För 
mig framstår den som central för förståelsen av "det dåliga samvetet", den 
känsla av otillräcklighet som så många med ansvar för maten tycks ha.4 

Intentionen kan också handla om en önskan att göra någon glad och 
själv få positiv bekräftelse tillbaka. "Jag bakar, för ungarna älskar kanel
bullar!"5 Här sammanfaller intention och handling. Men där kan ändå fin
nas en konflikt. "Jag lagar till sàn't som de älskar mig för i stället för sàn't 
som de mår bra av!"6 Kanske kan även önskan om kärlek tolkas som ett ut
slag av egoism och ge upphov till dåligt samvete. 

Beslutsprocessen, som i d en ideala konsumtionsmodellen får formen av 
en tratt med stegvis avsmalnande beslutsnivå, kan i praktiken ha ett mycket 
mer kaotiskt förlopp. En teoretisk modell är snittet av olika valmöjligheter. 
Se figur 7.1. Den modell som jag här kommer att presentera kallar jag 

3 A a, s 28. 

4 Charles & Kerr, 1988 a a, s 239. 

5 Margareta, 28 år, hemma med två små barn och dagmamma till en flicka på 5 år. 

6 Gerd, 39 år, heltidsarbetande med två tonåringar, en son och en dotter. 
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"matens vardagliga villkor". För att tydliggöra min modell kommer jag att 
först presentera porträtten av två kvinnor, Lena (som jag intervjuat) och 
Britta (omnämnd i en tidningsartikel) och deras hushåll och kosthåll. Till 
sist ställs mot dem porträttet av Louise, som jag en gång träffat. Hon får 
illustrera vad klass och ställning kan betyda för handlingsutrymmet. 

Innan presentationen skall här sägas något om teknik och taktik vid in
tervjuanalys och hur porträtten presenteras. I metodavsnittet i avhand
lingens inledning beskrivs själva intervjusituationen, hur samtalet fördes, 
att det bandades och att jag gjorde anteckningar om situation, miljö, 
speciella iakttagelser och annat som inte kommit med på bandet.7 De ban
dade intervjuerna lyssnade jag senare igenom, gjorde anteckningar och 
lyssnade igenom på nytt. De är inte nedskrivna ord för ord. Jag har inte 
gjort någon textanalys. Det är snarare den totala situationen jag vill fånga. 
Så småningom utkristalliserade sig ett antal intervjuer med teman som "mat 
och makt", "mat som mål och medel", "mat som mål för förhandlingar" 
och "mat som medel i kampen om makt". Därvid kom familjernas skilda 
strategier i dagen och de olika kontrakten började skymta fram. För att inte 
utlämna någon till allmänt beskådande har jag bearbetat intervjuerna och 
ändrat sådant som går att ändra utan att grundtonen försvinner. Vid pre
sentationen försöker jag beskriva miljö och stämning. Jag vill att läsaren 
skall vara med vid köksbordet och känna atmosfären och få en liten upp
fattning om hur det var. På vilket sätt framträder barnen? Hur presenteras 
de för mig? Hur uppfattar jag relationen mellan barn och vuxna? Vilka 
samtal förs vid sidan av intervjun, till exempel mellan man och hustru eller 
mellan mamma och barn? Hur presenteras maken för mig eller hur beskrivs 
han i s amtalet? De porträtt, som jag skildrar är ett urval av typfall av par-
eller familjebilder. 

7 Bilen var mitt kontor, märkvärdigare än så var det inte. Att göra alla dessa intervjuer 
var både stimulerande och tröttsamt. Mötet med ständigt nya människor var stimule
rande, samtidigt tog det på krafterna att va ra lyhörd, uppmärksam och iakttagande på 
det intensiva sätt som intervjusituationen kräver. 
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Lena och Britta 

Lena och hennes matsedel 

Lena8, som har skrivit en av matdagböckerna och som egentligen heter nå
got helt annat, är en av de kvinnor jag intervjuat. Lena är 35 år. Hon bor 
tillsammans med sina två pojkar, Lars som fyllt 16 år och går sista klassen 
i grundskolan och Leif som är 8 år och går i första klass. Lena arbetar som 
vårdbiträde i åldringsvården. Hon arbetar deltid, mellan fem och nio på 
kvällen. Lars kommer hem vid halvfyratiden och ungefär en timme senare 
åker Lena till sitt arbete. 

Lena och pojkarna bor i ett ytterområde utanför Uppsala. Bostadsområ
det har en del år på nacken. Det är troligen byggt på femtiotalet. Lägenhe
ten är en något sliten trerummare i ett flerfamiljshus på tre våningar, ett 
hus bland många. I närheten finns ett affärscentrum. Familjen har tillgång 
till trädgård vid en sommarstuga några mil utanför stan. Där brukar Lena 
och pojkarna vara under sommarsemestern. 

Lena har gått i praktisk realskola, husliga linjen och dessutom en 
kortare textilkurs och matlagningskurs efter realexamen. Lenas inkomst av 
yrkesarbete är inte stor, mindre än 50000 kronor föregående år,9 vilket in
nebär att hennes beskattningsbara inkomst ligger bland de lägsta i hela un
dersökningen. Matkostnaderna beräknades till mellan 1200 och 1400 kro
nor per månad, vilket med mitt approximativa konsumtionsenhetsmått in
nebär jämförelsetalet 510 kronor per konsumtionsenhet, också det bland de 
lägsta. 

Vad äter man hos Lena? Morgonmålet vid halvåttatiden den redovisade 
måndagen och tisdagen bestod av smörgås med mjölk, te eller nypon
soppa. Var och en har sin egen favoritdryck till morgonmackorna. Lördag 
och söndag åt familjen en senare frukost, vid niotiden. Den bestod av hav
regrynsgröt, kaffe och smörgås. Leif, den äldre pojken, var under helgen 
hos sin pappa som bor på annan ort. På vardagarna äter pojkarna lunch i 
skolan och Lena själv äter hemma. Eftersom Lenas arbetspass bara är fyra 

8 Alla namn är fingerade. Porträtten är beskrivna så, att det inte skall gå att identifiera 
en enskild person eller ett enskilt hushåll. Namn, yrke och speciella igenkänningska-
raktäristika är forändrade. Porträtten är stiliserade. Det är grundtonen som är viktig. 

9 Avser året innan datainsamlingen. 

162 



timmar per dag och på kvällstid så har hon enbart kafferast under arbetstid. 
Hon äter inga måltider ute. 

Huvudmålen ur Lenas matdagbok för de fyra redovisade dagarna ser ut 
så här: 

Måndag 12.00 
16.00 

Fisk med grönsaker. Potatis. Kaffe. 
Pannkaka. 

Tisdag 10.00 Havregrynsgröt med lingonsylt och mjölk. 
Kaffe och smörgås. 

Lördag 12.00 
16.00 
20.00 

Rösti (potatiskaka) med fläsk. Kaffe. 
Mannagrynsgröt. Blåbärssoppa. 
Smörgås med ägg och räkor, leverpastej och ost, öl, mjölk. 

Söndag 10.00 
14.30 

Havregrynsgröt. Kaffe och smörgås. 
Köttfärssås, makaroner. Juice. 

Dessutom finns angivet mellanmål bestående av kaffe med sockerkaka, 
glass med frukt, flingor och mjölk under de fyra dagarna. 

Vid intervjun berättar Lena att hon ibland gör leverpastej, kokar ärt
soppa och bakar matbröd och fryser in. Ibland får Lena ont i ryggen. Hon 
har slitit ut sin rygg vid arbetet i åldringsvården och blir då sängliggande 
en längre tid. Vid sådana tillfällen får pojkarna rycka in och laga maten och 
då är det bra om det finns färdiglagade rätter i frysen. 

Lena vill gärna att alla tre skall äta tillsammans när pojkarna kommit 
hem från skolan och innan hon själv skall åka till sitt arbete, dvs mellan 
halv fyra och halv fem på eftermiddagen. Ett krux är att Lena har övervikt 
och för en ständig kamp mot den. Därför går idén om den gemensamma 
måltiden om intet. Lena äter först "något lätt" och lagar sedan mat åt poj
karna. Kontrasten mellan det Lena vill göra och det hon kan genomföra blir 
rätt stor. 

Vid mitt besök bjöd Lena på kaffe. Barnen kom in i köket då och då och 
tog sig något ur kylskåpet. Leif bredde smörgåsar med kaviar och Lars tog 
en läsk och tiggde ett par cigarretter av mamma - och stack sedan ut på 
stan med Lenas rop klingande efter sig: "Glöm inte bort att komma hem till 
middag!" 
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Sexbarnsmamman Britta 

Sexbarnsmamman Britta10 fann jag i en av våra vanligaste tidskrifter om 
mat och hushåll. Syftet med artikeln är att ge det i tidskriften ständigt åter
kommande förslaget till veckomatsedel verklighetsanknytning genom att 
berätta om en existerande familj. Man vill också slå ett slag för idén om 
den gemensamma måltiden som skall göra att alla skall känna matglädje 
och bli roade av mat. Rubriken på artikeln är "Sexbarnsmamman Britta om 
gemensamma måltider". Britta studerar och är snart klar med en avhand
ling. Hon arbetar liksom Lena i Uppsala men bor i en by ett par mil 
utanför staden. Brittas make, Anders, är veckopendlare. Han är chef för ett 
företag på annan ort, arbetar borta under veckorna men kommer hem till 
helgerna. Barnen, Erik 20, Lisa 19, Nils 11, Olle 10, Mats 5 och Lena 4 
år, bor alla hemma. Ett familjeporträtt med hela familjen samlad runt 
matbordet dominerar ena tidningssidan. 

Nyckelord i tidningsartikeln är trivsam ritual, matglädje, gemensam 
måltid, veckoplanering på anslagstavlan, storhandla, baka, sylta och safta. 
Budskapet är tydligt. Det är den rationella husmodern som visas fram som 
ett mönster och föredöme. 

En titt på Brittas familjs matvanor visar att man storhandlar en gång i 
veckan och att matkostnaderna uppgår till cirka 20 kronor per person och 
dag eller cirka 900 kronor på en vecka.11 Det blir drygt 4000 kronor per 
månad för maten hemma. Dessutom tillkommer kostnader för mat ute hela 
arbetsveckan för Anders och lunch ute för Britta och Erik, äldste sonen, 
som har jobb. Var de yngsta äter framgår inte, men de barn som går i sko
lan äter lunch där. 

Britta "ersätter pengar med arbete", dvs hon bakar bröd, odlar grönt 
och konserverar bär och frukt. Ja, hon till och med köper mjölk från en 
bondgård och skummar mjölken själv för att få grädde! Som den rationella 
husmor hon är provar hon recept som ser intressanta ut innan de bevärdigas 
en plats i hennes receptsamlingar. 

10 Britta finns inte med bland de 348 barnfamiljerna i undersökningen. Artikeln om Britta 
är hämtad ur en tidskrift om mat. Jag anser det inte nödvändigt att här exakt ange käl
lan. 

11 Matkostnader anges i t idskriftstexten per person, vilket jag tolkar bokstavligt, inte per 
konsumtionsenhet. Mätt med mitt konsumtionsenhetsmått (se kapitel 4 om hushållens 
matkostnader) har Brittas familj en matkostnad på cirka 660 kronor per månad för en 
vuxen man. Priserna här avser 1985. Brittas mat är billig. 
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Hur ser deras matsedel ut? Skribenten har valt att presentera varje dag 
med ett tema, exempelvis "Fredagsgott", "Lördag är hela familjens hand-
lardag", "Veckans färskfiskmiddag". I artikeln finns en matsedel för en hel 
vecka, men här nedan presenteras fyra dagar som i Lenas matdagbok. 

Brittas matsedel 

Måndag middag 

Tisdag middag 

Lördag lunch 

Lördag middag 

Söndag lunch 

Söndag middag 

Rårakor med strimlad salladskål och lingon. Äppelkompott 
med mjölk. 

Fiskfilé på grönsaksbädd. Potatis. Stekta bananer med 
apelsinklyfta eller glass. 

Makaronisallad, bröd och mjölk. 

Stekt färsk strömming med potatismos. Jordgubbskräm. 

Fil och flingor, juice, smörgåsar med pålägg, t ex inlagd 
sill, leverpastej, ost. 

Lammkotletter. Potatisgratäng med jordärtskocka. Hallon 
och blåbär med gräddklick. 

Middagarna består av varmrätt och dessert. Måltiderna är i a rtikeln nä-
ringsberäknade. 

Lena och Britta möts på mitt skrivbord 

Vi har nu mött Lena och Britta i ett par snabbporträtt. Intervjun med Lena 
var svår att göra. Inte så att hon inte ville berätta. Tvärtom berättade hon 
beredvilligt om sin syn på vardagsmaten. Bland annat talade hon om hur 
viktigt hon tycker att det är att äta tillsammans med barnen. 

Man kan säga att Lena presenterade sig för mig på fyra olika nivåer. 
Intervjusituationen rymmer två av dessa. Det Lena säger och det jag ser 
hända under tiden jag är där, dvs Lenas ord och mina iakttagelser. Dess
utom har ju Lena redan tidigare besvarat min enkät och skrivit ner sin mat
ordning i matdagboken. De fyra bilderna av Lenas matordning är inte rik
tigt samstämmiga. Lenas idéer och verklighet går inte ihop. Mitt dilemma 
som intervjuare var: skulle jag hålla upp en spegel framför Lena och fråga 
henne om hon inte såg hur det egentligen var. Men jag gjorde inte det utan 
gick därifrån med en känsla av egen oförmåga och otillräcklighet. Senare, 
när jag mötte Britta i tidningsartikeln stod det klart för mig vad intervjun 
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med Lena egentligen hade handlat om. Lena och Britta får nu mötas på mitt 
skrivbord. De har förmodligen aldrig mötts i verkligheten. Lena har möjli
gen läst artikeln om Britta. 

Nu ställer jag dem först i kontrast till varandra. De är i mångt och 
mycket varandras motsatser i fråga om inkomst, utbildning, familjestorlek, 
civilstånd och - tycks det - förmåga till rationellt handlande. Senare, i den 
modell jag skissar, kommer jag att ställa dem i relation till varandra genom 
frågan "Vad betyder bilden av Britta för Lenas attityder, intentioner och 
handlande?" 

På mitt skrivbord förvandlas Lena och Britta. De blir i någon mening 
ett slags weberianska idealtyper. Något som framhäver det generella som 
står för något mer än bara personerna. Både "Lenor" och "Brittor" har jag 
stött på i olika sammanhang. De här två var bland de tydligaste. 

Matens vardagliga villkor 

Det Lena gör när hon väljer mat är - som jag uppfattar det - att hon tar hän
syn till en rad olika faktorer och det på flera plan. Hon inte bara tar hänsyn 
utan hon administrerar sociala relationer. Det är en fråga om valhandlingar 
och beslut på flera områden. Dessa är - här uppräknade utan inbördes 
rangordning eller dignitet: 1. ekonomiska prioriteringar; 2. fysiologiska 
aspekter; 3. hänsyn till tidsfaktorer; och 4. sociala relationer. Dessa fakto
rer har större eller mindre utrymme eller dominans och prioriteras olika i 
skilda typer av hushåll. Det kan illustreras som snittet mellan dessa områ
den. (Figur 7.1) 

Figur 7.1 Faktorer som kan tänkas påverka valet av mat: 
1. Ekonomiska faktorer 
2. Fysiologiska aspekter 
3. Tidsfaktorer 
4. Sociala relationer. 
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I figur 7.2 har jag placerat in de nyss nämnda faktorerna och i några få ord 
illustrerat vad Lena berättat om sitt sätt att välja mat. 

EKONOMISKA FAKTORER: 
Ändrat pä mate n for att mins ka på matkostnadona. 
Matkontots storlek. 

MATENS FYSIOLOGISKA ASPEKTER: (näring, smak, överkänslighet mm) 
Serverar blandad kost, smörgåsmål, stekt mat. 

VARDAGLIGA Måltidsordning. 

VILLKOR TIDSFAKTORER: 
Tidpunkt for måltider, tid for matlagn ing. 

HOS LENA Hemlagat eller fardiglagat. 

SOCIALA RELATIONER: 
För att ungarna skall få nå't i sig. 
Mat som ungarn a tycker om och kommer h em för att äta. 

Figur 7.2 Exempel på "Matens vardagliga villkor", olika faktorer som 
Lena har att ta hänsyn till när hon väljer mat i sitt hushåll. 

Vi skall titta lite närmare på de olika delarna i figuren ovan. Det är 
samma delar som i snittet men nu placerade under varandra. Det ekono
miska valet kan vara ett val mellan olika typer av konsumtion men också 
mellan varor i olika prisklasser. Lena sade att hon hade ändrat på maten för 
att minska på matkostnaderna och matkontot hade många andra konton att 
strida med om utrymmet i hennes budget. Tidsmässigt kunde hon baka 
bröd och laga till rätter för frysen för att spara pengar, men ibland fick hon 
ont i ryggen och planerna kullkastades. 

De fysiologiska aspekterna rör näring och smak men även sådant som 
hänsyn till allergier och överkänslighet eller andra medicinska besvär. Det 
innebär val mellan olika livsmedel med utgångspunkt i deras näringssam
mansättning och näringsinnehåll och mellan olika matlagningsmetoder. 
Måltidsordningen har betydelse för den näringsmässiga kvaliteten på ma
ten. Att göra näringsmässigt rationella val innebär att man väljer en mat 
som ger kosten en bra näringssammansättning. Denna kan analyseras på 
skiftande nivåer. Vissa nivåer är helt orealistiska i vanligt vardagsbruk. 
Vid kostundersökningar jämför man den redovisade kosten med svenska 
näringsrekommendationer (SNR), men det är inte en norm som man utgår 
från när man planerar sin vardagliga matsedel. I vardagliga sammanhang 
kan man utgå från kostcirkelns grupper eller matpyramidens basmat och 
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tillägg om man vill ha kontroll över matens sammansättning. I dagligt bruk 
är det dock inte näringssammansättningen som dominerar detta område. 
Det är snarare energibehovet som bestämmer. Man äter för att man är 
hungrig eller låter bli om man inte tål maten eller om den inte smakar gott. 

Den tredje aspekten är tidsfaktorn. Tiden är begränsad och det krävs 
planering och samordning för att till exempel genomföra gemensamma 
måltider i ett hushåll. "Glöm inte bort att komma hem till middag!" ropar 
Lena åt sin äldste son när han kilar ut på stan. Och det är i det närmaste 
underförstått att han inte kommer att komma hem till middag. Därmed 
markeras ett maktförhållande dem emellan. 

Den fjärde faktorn, som rör de sociala relationerna, är mer komplicerad 
att beskriva och förklara. Jag menar att mat som social faktor opererar på 
två plan, det offentliga och det privata. I en mening mat som klassmarkör 
men också mat som ett kommunikationsmedel på den privata arenan, fa
miljemedlemmarna emellan. Med mat markerar man sin klasstillhörighet, 
så som jag gett exempel på i föregående kapitel i analysen av 
matdagböckerna. Markering av klass innebär ett bekräftande av den egna 
identiteten och en distinktion gentemot andra. 

Mat som kommunikationsmedel 

"Låt maten tysta mun!" sade man när jag var barn, antagligen för att man 
ville ha lugn och ro vid matbordet. Då som nu var matbordet en av de plat
ser där disciplineringen av barnen ägde rum.12 I ett perspektiv bakåt i tiden 
kan ordspråket vara ett uttryck för att gemenskapen förr i tiden fanns i 
arbetet och att måltiden skulle innebära vila och avkoppling. Nu finns inte 
någon gemenskap i arbetet familjemedlemmarna emellan och måltidsstun
derna kan då bli tillfällen när familjen kan träffas för att prata. 

Om nu de ätande har tystnat av tillsägelsen eller av andra skäl så finns 
det andra budskap som förmedlas i och genom maten. Antropologer talar 
om skillnaden mellan natur och kultur, det råa och det kokta/stekta, och om 
skillnaden mellan "feed" och "food", utfordring och föda. Mat får inte be
traktas som enbart utfordring. Näringsexperter vill gärna tro att människor 
kommer att välja näringsriktig mat bara man ger dem tillräckligt mycket in
formation i näringsfrågor. Men det är inte riktigt så enkelt. Mat kan för
utom att vara näringsmedel också vara kommunikationsmedel - ett sätt att 

12 Nordström, a a, s 103 ff. 
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kommunicera med omgivningen. Om mat som näringsmedel ger oss en fy
siologisk nytta så innebär mat som kommunikationsmedel en social nytta. 

Det finns ett ordspråk som säger: "Vägen till mannens hjärta går genom 
magen". Med mat talar man om att man tycker om någon, att man vill nå
gon väl. Det behöver inte nödvändigtvis vara bara en man som är föremål 
för det budskapet. Också ens ungar, släkt och gäster kan utgöra målet för 
detta meddelande. "Jag skulle vilja att vi åt mer grönsaker, men varken 
karl'n eller ungarna gillar det", kan man få höra. Det kan ses som ett 
exempel på skillnaden mellan social och fysiologisk nytta. Konflikterna 
mellan dessa två aspekter på mat kan ta sig uttryck i att kvinnor, som ju är 
de som har det största ansvaret för maten, uppvisar ett dåligt samvete just 
beträffande grönsaksätandet. Grönsakerna blir en symbol för konflikten 
mellan hälsa och kärlek. Grönsaker, fisk och lever är tre källor till bekym
mer i mathänseende och grönsaker är i särklass mest problematiskt. Det 
framkommer ideligen. 

Med den fjärde faktorn, sociala relationer illustreras matens kommuni-
kativa aspekt. Mat förmedlar budskap. Mamman serverar något som 
"ungarna gillar". Hon vill inte ta strid. Hon vill ha en lugn och trivsam 
stund. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en positiv kommunikation. 
Det går att markera avståndstagande lika väl som tillmötesgående. Det går 
också att markera över- och underordning med hjälp av mat. Vems smak 
bestämmer? Vem bestämmer? Smak är här dubbeltydigt. Smak står här i 
betydelsen att det smakar gott men även i betydelsen god smak, passande, 
lämpligt.13 

Den sociala aspekten liksom de andra faktorerna i "matens vardagliga 
villkor" behöver inte nödvändigtvis se likadana ut på skilda sociala fält. 
Det finns klassmässiga skillnader. Det är därför nödvändigt att ta reda på 
vem konsumenten är. Det är alltså dags att ställa frågan: "Vem är Lena?" 

Vem är Lena ? 

För att förstå vem Lena är placerar jag in henne på en karta och gör först 
en ganska grov skiss av strukturen hos hennes hushåll, var hon bor, vilka 
hon bor och lever ihop med, hur gammal hon är och hur gamla hennes barn 
är. Därefter studerar vi Lenas resurser, hennes egna och hushållets. Lenas 
utbildning och yrke, hennes inkomst, arbetstider, barnens arbets- och skol

13 Bourdieu, Kultursociologiska texter, 1986 a a, s 240. 
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tider, familjens hälsotillstånd m m ingår. Slutligen försöker jag också få en 
bild av Lenas och familjens värderingar, den uppsättning föreställningar 
och handlingsberedskap som är Lenas. Dessa är beroende av vem och vilka 
hon mött i livet, vilken bakgrund hon har, vilken klass hon tillhör och vilka 
strävanden hon har. Tillsammans bidrar alla pusselbitarna till att ange Le
nas resurser, klass och sociala ställning. 

HUSHÅLLETS STRUKTUR: 
1 vuxen, 2 bam; 16 och 8 år, 
trerummare i stad 

VEM 
RESURSER: 

ÄR Praktisk realskola, vårdbiträde, låginkomst, 
deltidsarbete, ont i ryggen 

LENA? 
KLASS, SOCIAL STÄLLNING: 
Lenas värderingar 
Lenas handlingsberedskap 

Figur 7.3 Karta över Lenas sociala falt. 

Maten som särskiljare 

Teorin om de sociala fälten har jag hämtat från Bourdieu.14 Hans analys av 
distinktioner på den sociala arenan kan ses som en utveckling av Veblens 
teorier om den iögonfallande och därmed särskiljande konsumtionen.15 I 
det sociala rummet, som också betecknas som ett fält, placeras klasserna i 
sina positioner och deras livsstilars signum utmarkeras i livsstilarnas rum 
som kan uppfattas som en andra dimension av det sociala fältet.16 Här ut
spelar sig "strider" om inplaceringen, markeringar av tillhörighet och utan-
förskap. Striderna utkämpas med tecken och symboler som vapen eller sär
skiljare.17 

Beträffande maten som särskiljare på det sociala fältet så är det inte bara 
så att mat blott speglar den kulturella aspekten i form av "finmat". Vi har 
här också idén om den näringsriktiga maten att ta hänsyn till. Det finns 

14 Bourdieu, Distinction, 1984 a a. 

15 Vehlen, 1986 a a. 

16 Se kapitel 2. 

17 Bourdieu anger t ex språk som vapen. Se Bourdieu: "Vad det vill säga att tala" a a 
1987. 
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minst två ideal att förhålla sig till: kulturell mat och näringsriktig mat. 
Båda har i vårt land fått dignitet av det rätta och riktiga sättet att äta, vilket 
jag utförligare behandlat i avsnitten om kost och kultur och kost och hälsa. 

Mary Douglas pekar på matens kommunikativa aspekt. Denna kommu
nikation via mat kan äga rum på flera plan. Man kommunicerar på den of
ficiella arenan för att definiera och markera sociala kategorier. Man kan 
markera "vi och dom andra", dvs åtskillnad och distans, i en kamp om 
maktpositioner. Detta sker till exempel via massmedia på en rad olika sätt. 
Avsikten kan vara en helt annan än en maktmarkering - det kan vara fråga 
om underhållningsprogram i TV eller matartiklar i tidningar och 
tidskrifter. Jag menar att officiella kostrekommendationer också hör hit. 
Avsikten med kostråd och kostrekommendationer är att informera och ge 
upplysning. Exempel på det sistnämnda är Socialstyrelsens skrift Bra mat. 
Ett sätt att äta gott18 liksom Livsmedelsverkets Våga äta.19 Effekten kan, 
det vällovliga syftet till trots, bli en markering av distinktioner och distans. 

Med mat kan man också markera familjerelationer. Vem bestämmer 
över maten? Det finns alla skäl att ställa den frågan. Det är kvinnorna som 
lägger ner den allra största tiden på arbetet med maten i hushållen. I interv
jun med Lena frågar jag mig om det verkligen är hon som bestämmer och 
vad hon egentligen bestämmer över. Varför kan Lena inte genomföra de 
bestämda och gemensamma måltider som hon drömmer om? Varför kan 
Lena inte hålla en diet så att hon går ner i vikt? Vad är viktigast för Lena: 
gemensamma måltider eller att "ungarna får nå't i s ig"? Är det mindre vik
tigt för Lena att gå ner i vikt än att laga sådan mat som pojkarna tycker 
om? 

Hur Britta påverkar Lena 

Vi utsätts ständigt för information i m atfrågor. Denna information kan vara 
oerhört mångfacetterad. Överallt möts vi av reklam, recept och reportage 
om mat. Budskapen är många och de kan vara helt motstridiga. I ett och 
samma tidskriftsnummer kan recept på feta och söta kakor och tårtor före
komma på ett uppslag och bantningsråd på ett annat. I reklamfilmerna på 
biograferna möts vi av mängder av godisreklam, men där förekommer även 
reklam om fleromättade fetter i det matfett som vi skall breda på våra 

18 Bra mat. Ett sätt att äta gott, Socialstyrelsen, 1986. 

19 Våga äta, Livsmedelsverket, 1989. 
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smörgåsar. Det är faktiskt ingen hejd på informationen och det är heller 
inte lätt att sortera i den. 

PÅVERKAN 

* Kost- och näringsinformation 
* Utbildning 
* Larmrapporter 
* Reklam 
• Recept 
* Reportage i: 

tidskrifter 
tidningar 
radio och TV 

* Erbjudanden i affärer 
* Skyltning 
# Avsmakning 
* Arbetskamrater 
* "Britta" 

Figur 7.4 Vägar för påverkan i matfrågor. 

Figuren ovan visar exempel på hur budskap om mat och ätande förs ut i 
samhället. Det är så här osorterat man stöter på informationen. Kost- och 
näringsinformation kan komma från Socialstyrelsen och Livsmedelsverket 
och nu på senare år även från hälsokampanjer, typ Norsjöprojektet, Hälso-
målet, Lev och må, Satsa på Hjärtat, m fl.20 Tjernobylkatastrofen våren 
1986 innebar ett nytt sätt att informera om livsmedel. Nu var det inte 
längre näringen utan strålningen som mättes. Larmrapporter handlar om 
tillsatser i maten, om risker med för hög fettkonsumtion, om faran i att 
dricka kaffe, äta ägg eller vad det nu kan vara. Det är ibland svårt att veta 
vad som är sanning eller skrämsel. 

"Ät tomaterna nu, barn, medan de ännu är nyttiga", lyder ett talesätt. 
En liknande innebörd men med ett annat ordval står att finna i en offentlig 
utredning som säger att "...synpunkter på enskilda livsmedels skadlighet 
eller nyttighet varierar över tid", varför man inte ser det möjligt att peka ut 
enskilda livsmedel som mer nyttiga än andra.21 

Den utbildning som skolan ger i kost- och näringsfrågor är till en liten 
del obligatorisk. Jag tänker då på ämnet hemkunskap som i o ch med 1980 

20 Många kommuner i landet har startat h älsoupplysningsprojekt. Kommunerna har va
rierande benämningar på dessa kampanjer. 

21 SOU 1983:54 Skall matmomsen slopas, a a, s 30. 
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års läroplan ingår som ett moment i samtliga grundskolans stadier.22 Sko
lans utbildning i matfrågor är bara en bråkdel av den information som finns 
runtomkring mat. Lena berättade att hon gått i en speciell form av real
skola, praktisk linje med huslig inriktning. Hon har egentligen en rätt god 
utbildning i matfrågor. 

En kanal för påverkan är arbetskamraterna. Kvinnor pratar mat på fika-
rasterna och byter recept med varann. Lena har en väninna som hon går till 
ibland. Hemma hos henne får Lena paltbröd, fläsk och vit sås som hon äl
skar men som pojkarna, Leif och Lars, inte tycker om. Väninnan kommer i 
sin tur hem till Lena ibland och får då någon gång sin älsklingsrätt. 

Brittas budskap handlar om den rationella husmodern som serverar 
välplanerad, näringsriktig och ekonomisk mat på rätta tider. Hon repre
senterar i tidningsartikeln en form av måltidsideologi. Familjen sitter runt 
matbordet och äter näringsriktig frukost och middag. På lunchen äter bar
nen den näringsberäknade skolmåltiden och på lördag äter ungarna lör
dagsgodis. Detta är en idealbild som förmodligen inte överensstämmer med 
de verkliga förhållandena. Mat är näringsämnen och familj är mamma, 
pappa och barn. Hur mycket skymmer denna idealbild den faktiska 
verkligheten? Det näringsmässiga filtret ligger som ett raster över vår syn 
på matvanorna. 

På Lenas matbord och i Lenas dröm 

Jag vänder nu tillbaks till Lena. Det som finns på hennes matbord är ut
gångspunkten i min undersökning men också sista biten i min modell. Le
nas matsedel kan beskrivas i termer av vad hon och pojkarna äter, hur mål
tiderna är komponerade, när de äter och om de äter tillsammans eller var 
för sig, hur många gånger de äter och vad måltiderna kostar i tid och 
pengar. Vi vet emellertid inte vad Lena, Leif och Lars äter upp av det som 
redovisats i matdagboken och enkäten. Matbordet är för övrigt inte alltid 
lika med köksbordet eller matsalsbordet. Jag vet ju att Leif stod vid köks
bänken och åt kaviarsmörgås. 

Vid intervjun med Lena stod det klart att hon hade en dröm om hur hon 
skulle vilja ha det. Nu gick det inte att förverkliga den drömmen så ofta. 
Det är kanske till och med troligt att Lena spetsade till sin dröm lite extra 
vid sitt samtal med mig. De gemensamma måltiderna och den rationella 

22 Läroplan för grundskolan, Liber, Stockholm 1980. 
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matlagningen blev kanske än viktigare för Lena när jag satt där och frågade 
ut henne. Jag var ju också en sorts "Britta" som damp ner i Lenas tuivaro 
och ställde frågor om hennes högst privata saker. 

Den figur som får illustrera vad som finns på Lenas matbord och hur 
hennes dröm ser ut ses nedan. Det faktiska resultatet av Lenas val av mat 
finns redovisat i enkäten, matdagboken och i intervjun. 

Lenas dröm, så som hon berättade den för mig, handlade om att gå ner i 
vikt, äta tillsammans med barnen och att vara en rationell husmor. 

PÅ LENAS 
I 

RESULTAT | 

MATBORD Presenterat i matdagbokj MATBORD 
enkät och intervju ' 

\ 
S r 

1--/-V INTENTIONER 

4. LENAS Presenterat i intervju: 
\ DRÖM äta med barnen 
* gå ner i vikt 

planera måltider na 

Figur 7.5 Dröm och verklighet i Lenas matvanor. 

Mitt emellan matbordet och drömmen finns en oformlig figur inritad. 
Det är symbolen för det dåliga samvetet eller den känsla av otillräcklighet 
som så många med ansvar för maten känner. I skissen ovan är det stor disk
repans mellan dröm och verklighet. Så var det hos Lena. Det var detta som 
gjorde intervjun så svår och påfrestande för mig som intervjuare. Det var 
först senare jag insåg att det var ett av de bästa och mest informativa sam
talen. 

Förhållandet mellan ideal och verklighet behöver inte alls vara så här 
tudelit som bilden ger intryck av. Britta visar på ett annat förhållande. Hos 
henne £år båda bitarna samman. Britta har ingen anledning att känna dåligt 
samvati; eller otillräcklighet. Känslan av dåligt samvete kan variera be-
roence på den yttre ramens utseende, krav på ordning och de egna inre för
vänta ägarna. 

Jag skall här skissa några olika nivåer i förhållandet mellan ideal och 
verklighet. 

a) Id i och verklighet sammanfaller. Det finns ing n anledning att känna 
dåligt ï imvete eller otillräcklighet. 
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b) Det kan vara tillåtet att bryta mot ordningen om man känner den väl och 
i kraft av sin position står över ordningen, etiketten. När "alla vet att man 
vet" kan ordningsreglerna eller etiketten frångås. 

c) Att få dåligt samvete kräver att man känner normerna men i förhållande 
till reglerna står personen i ett underläge. Man strävar men når inte fram. 

d) De som inte inser eller inte vet vad som förväntas av dem har ingen an
ledning att ha dåligt samvete eller skämmas. 

Det dåliga samvetet är i bourdieusk tolkning framför allt ett mellan
skiktens, de uppåtsträvande skiktens symptom. Lenas dåliga samvete är 
möjligen frukten av den husliga utbildning hon fick i den praktiska real
skolan och i matlagningskursen, en idealbild som är svår att realisera på 
grund av att Lena saknar de materiella och sociala förutsättningarna att leva 
upp till idealet. En idealbild som är hämtad ur ett annat klasskikt. 

Hela modellen 

Det är dags att plocka ihop bitarna i min modell som är en illustration till 
hur vårt val av mat påverkas av olika faktorer. Modellen består av bitarna: 
Vem är Lena? Matens vardagliga villkor. Påverkan. På Lenas matbord. 
Lenas dröm. Det dåliga samvetet. I den generella modellen plockar jag bort 
Lena. Se figur 7.6. 
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HUSHÅLLETS STRUKTUR 

RESURSER 

VÄRDEORIENTERAT BETEENDE 

EKONOMISKA FAKTORER 

MATENS 
VARDAGLIGA 
VILLKOR 

FYSIOLOGISKA ASPEKTER 

TIDSFAKTORER 

PÅVERKAN 

SOCIALA RELATIONER 

V' \ 
PA 
MATBORDET RESULTAT det 

dåliga 
samvetet 

INTENTIONER 

Figur 7.6 En illustration till vårt val av mat. 

Ideal och verklighet hos Louise 

Porträttet av Louise är en berättelse om vad en speciell position kan med
föra av möjligheter till handlingsutrymme. Louise är Lenas motpol i s tatus 
och kompetens. När Louise berättar för mig om sin familjs matvanor har 
hon ett helt annat sätt att förhålla sig till dem än vad Lena hade. Men 
Louise kan också ses som Brittas motsvarighet i verkligheten. Britta och 
Louise har likartade sociala positioner. De är välutbildade och yrkesarbe
tande och har god ekonomisk ställning. Britta berättar genom artikeln i 
tidskriften om en förhärskande måltidsideologi. Louise visar vad klass och 
ställning betyder. 

Louise träffade jag för ett par år sedan i Stockholm på en konferens. 
Hon och hennes familj finns inte bland "mina" barnfamiljer i Umeå och 
Uppsala. Trots det vill jag berätta om henne. 
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Louise är barnläkare och mor till fem barn: tre tonåringar, en liten baby 
och en mittemellan. Hon berättar att hon nu återgått till yrkesverksamhet 
efter några års uppehåll. Hon har varit barnläkare vid ett sjukhus i södra 
Sverige men gjort ett uppehåll i yrket under sin barnafödandeperiod. Nu, 
när fyra av barnen kommit i skolåldern har hon övergått till en skolläkar-
tjänst, vars tjänstgöringstid går att anpassa till barnens skolgång med lagom 
långa dagar och sommar-, jul- och påsklov dessutom. Hennes man har sat
sat mer på karriären och är professor i ett naturvetenskapligt ämne. 

En kvinna som är mamma till flera barn, barnläkare till professionen, 
vad ger hon sina barn att äta? En välutbildad mamma med barn som specia
litet; hur ser familjens matvanor ut? Louise berättar om en speciell dag när 
hon själv skulle gå bort på middag. Därhemma var det inte fråga om någon 
gemensam måltid. Alla hade sina egna idéer och vanor, och det framgick 
av samtalet att det inte var någon unik och avvikande dag. Idén om den 
gemensamma måltiden och idén om att alla skulle kunna samlas kring en 
gemensam måltid svävade som anden över vattnet vid vårt samtal. Louise 
vet mycket väl att det finns ett ideal för hur måltider borde vara. Men så 
har man det inte hemma hos henne. Man äter inte tillsammans; ungarna har 
sina egna idéer om vad de vill och kan äta. 

Louise exemplifierar det med att berätta om hur det var därhemma den 
här aktuella dagen när hon skulle gå på middagsbjudning. Trettonåringen 
hade ätit en måltid bestående av enbart spagetti, ett annat barn hade ätit 
blodpudding, en tredje välling och hur det var med de två andra lade jag 
inte på minnet. Det betydelsefulla är mönstret och förklaringarna. Louise 
bör ju känna till alla regler och normer och kan säkert i s in yrkesfunktion 
tala om vikten av rätt mat och om betydelsen av gemensamma måltider. 
Hon kan inte ta på sig rollen av otillräcklig mor. Hon kan inte - åtminstone 
inte utåt - visa dåligt samvete. Hennes taktik är att göra ett nummer, en fö
reställning, av familjens matvanor: "Så här är det. Jag vet hur det borde 
vara, men det sätter vi oss över, vi är rätt originella i de t fallet". 

Kraven på Louise kommer från flera håll. Hon skall ta hand om man 
och barn och hus och hem. Dessutom skall hon göra egen karriär och - an
tar jag - vara representativ hustru på det officiella planet tillsammans med 
sin make. 

Louise löser konflikten mellan kraven från olika håll genom att sätta sig 
över det som ideologin kräver. Kraft och styrka att göra detta hämtar hon 
från sin yrkesposition. Louise kan överlämna ansvar åt barnen att klara sig 
själva i valet av mat. 
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Sammanfattning 

Det är en rad skilda faktorer som spelar roll för hur hushållens val av mat, 
ja hela kosthåll ser ut. Vilka resurser de har, vilka värderingar de har och 
inte minst vem eller vilka personer som lever tillsammans och hur maktför
hållandet är dem emellan - allt detta påverkar kosthållet. Ekonomiska och 
näringsmässiga faktorer spelar inte så avgörande roller som man kanske 
frestas att tro. Om ekonomi och näring verkligen hade betydelse så skulle 
inte svenska folket lägga ner en så stor del av utgifterna för livsmedel på 
näringsmässigt tämligen värdelös föda. Enligt uppgifter från jordbruksde
partementet användes 1982 ca 50 miljarder kronor till livsmedel från kost
cirkelns sju grupper. Dessutom köpte svenskarna för ca 22 miljarder kro
nor av "övrigt", dvs produkter som ligger utanför kostcirkeln exklusive 
sprit och tobak. I gruppen "övrigt" finns sådant som sötsaker, konditoriva
ror, läsk, öl, kaffe och socker.23 

Ekonomi och näring i all ära, men kärlek, makt och underordning har 
avgörande betydelse för våra matvanor. Det är dock inte likgiltigt var på 
den sociala kartan hushållen befinner sig. Klass och relationer i hushållet är 
bestämmande. 

Det som är intressant att studera är hur man agerar "på verkstadsgolvet 
- köket" i olika hushåll. Detta är matens vardagliga villkor. 

23 Ds Jo 1984:9, a a, s 41. Här finns en beräkning av kostnader för basmat, tillägg och 
"övrigt" för 1982. Basmaten tog ca 30 procent av kostnaderna och gav ca 2/3 av ener
gin och viktiga näringsämnen. Tillägget tog ca 40 procent av kostnaderna och gav yt
terligare ca 1/3 av de viktiga näringsämnena. "Övrigt" tog ca 30 procent av 
matpengarna. "Övrigt" karaktäriseras av hög energitäthet och låg näringstäthet. 
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8. Förhandlingsbara sociala relatio
ner 

I föregående kapitel argumenterade jag för att sociala relationer mellan fa
miljemedlemmarna i ett hushåll starkt påverkar ett kosthåll. Den mat som 
slutligen ställs fram på matbordet har på vägen genom köket inte bara stötts 
och blötts rent bokstavligt och kulinariskt. Den har också konfronterats 
med starka sociala krafter som kan beskrivas som relationer med avseende 
på dominans och underordning, både inom familjen och mellan grupper ute 
i samhället. I figur 7.6 är det den del som kallas "sociala relationer" som 
nu står i blickpunkten. Modellen anger dessutom att, beroende på vem du 
är och vilka resurser och vilka värderingar du har, så varierar ditt kosthåll. 
Otillräcklighet, dåligt samvete och känsla av egoism var exempel på nega
tiva reaktioner som jag mött hos kvinnor som på ett eller annat sätt inte fått 
intentioner och verklighet att mötas. Självfallet har jag även stött på posi
tiva reaktioner som stolthet och självkänsla. 

Jag skall här först presentera en idé om hur föräldraparets - mors och 
fars - skilda målsättningar i b arnuppfostran kan uppfattas och applicera den 
på förhandlingar om arbetsdelningen i a rbetet med maten. Därpå visar jag 
på några motstridiga och ambivalenta budskap hämtade från enkät och mat
dagbok. Slutligen skall jag presentera hur jag teoretiskt uppfattar förhand
lingssituationen och ge några exempel på förhandlingar i verkligheten så 
som jag mött dem i intervjuer med kvinnor som mammor, som fruar och 
som matansvariga. Intervjutina presenteras i form av porträtt som är tänkta 
att vara "kvalitativa tabeller". Med porträttens hjälp för jag så diskussionen 
om hur förhandlingar om kosthållet är en del av de förhandlingar om kär
lek, makt, dominans och underordning som förs mellan människor som le
ver tillsammans i en familj. Jag begränsar mig strikt till kosthållet, väl 
medveten om att det i en relation mellan familjemedlemmar och makar 
finns långt fler faktorer att förhandla om. 
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Arbetsdelningens ordlösa förhandlingar 

Hanne Haavind diskuterar i sin avhandling Liten og stor1 hur förhandlingar 
om arbetsdelning i hemmet kan föras. Mycket är taget för givet och möns
ter som växer fram ser ut som om det bara har "blitt sånn"2, menar 
Haavind. Hon kallar det för ordlösa förhandlingar och menar att de är be
tingade av att paren hyser varma känslor för varandra och att målet i ett 
äktenskap är varandras och det gemensammas bästa. Och dä finner man de 
bästa lösningarna genom de positiva känslorna och den ömsesidiga hänsy
nen. 

Eftersom det är kvinnan som har ansvaret för att utforma vardagslivets 
rutiner, så blir det hon som definierar vad uppgifterna i hemmet består av 
och som värderar om resultatet är tillräckligt bra för alla parter. Hon 
administrerar inte bara uppgifterna utan även relationerna mellan 
personerna. Det Haavind här talar om gäller egentligen faderns engage
mang i barnens uppfostran och vård men är, som jag ser det, direkt över-
förbart till att också gälla engagemanget i den dagliga maten. "Mors tre 
linjer og fars ene".3 Haavind menar att mor följer tre olika linjer eller mål 
när hon, direkt eller indirekt, förhandlar med maken om arbetsdelningen. 
Han har å sin sida bara ett mål gentemot henne. 

Mors tre mål är för det första att hushållsarbetet och arbetsuppgifterna 
ska utföras tillräckligt bra. Det innebär att de ska vara lagom omfattande i 
tid, att det ska gå att se vad som är gjort och vad som inte är gjort och att 
arbetet ska vara gjort på det sätt som mor vill ha det. Arbetet ska infria 
"standarder som mor har til resultatet".4 Enligt Haavind har de flesta mö
drar ganska likartade krav på nivån. Det ordentliga hushållsarbetet och den 
goda omvårdnaden om barnet berättar för omgivningen vad för en person 
mor är som vill ha det på det här sättet. Det andra målet som mor har är att 
hon vill få rimligt med beröm och erkänsla för det hon gör. Berömmet och 
uppskattningen vill hon ha av sin man och av sina barn. De ska tycka om 
henne för det hon gör för dem. Det tredje målet att sträva efter är jäm
ställdhet och gemenskap med mannen. Hon ska se till att han tar del av 

1 Hanne Haavind: Liten og stor, Universitetsförlaget, Oslo 1987. 

2 A a, s 144. 

3 A a, s 145. 

4 A a, s 145. 
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skötseln av barnen. "Det blir hun som involverer faren i barnet."5 Alla 
handlingar kan uppfattas som steg på vägen för att realisera alla mål samti
digt. Det blir då ett dilemma eftersom målen i vissa avseenden går stick i 
stäv mot varandra. Om uppgifterna inte blir tillräckligt bra utförda eller om 
det uppstår missnöje med arbetsfördelningen, så är det mor som känner sig 
ansvarig. 

Enligt Haavind har far bara ett mål med sin verksamhet. Det är det som 
motsvarar mors andra mål, nämligen att förverkliga ett gott förhållande till 
mor och barn. Han tar på sig uppgifter hemma för att göra de andra nöjda. 
Nästan inga fäder tar på sig något kontinuerligt ansvar för att se till att 
uppgifterna blir ordentligt utförda. Det drabbar inte far om uppgifterna blir 
dåligt utförda; det är inte han som står där med skammen. Det är hon som i 
så fall är en dålig husmor eller mor. Det vill säga hon är det i sina egna 
ögon och kanske också i grannfruarnas ögon. Det är, såvitt jag förstår att 
tolka Haavind, en internalisering av andras och egna omdömen av hur en 
god mor, husmor och hustru bör vara. Det ligger på henne att ombesörja 
en mer jämställd fördelning av arbetsuppgifterna. 

Överfört till matens domäner skulle man kunna reflektera över arbets
fördelningen ungefär så här: Mammas första linje är att se till att det går åt 
rimlig tid till matlagning, att man ska kunna hålla reda på vad som är gjort 
och inte gjort, veta vad som finns hemma, vad som går att anrätta samt att 
hålla reda på att och om ungarna äter det de ska. Hon ska också markera att 
hon är en ordentlig och ansvarskännande husmor, som kan hushålla med 
resurserna och servera bra näring. Men hon vill också bli omtyckt för det 
hon ser till att ställa fram på bordet. Hon vill få beröm för sin mat. Det är 
hennes andra målsättning. Den tredje linjen hon följer är att få mannen att 
hjälpa till i hushållet. Det gäller att hitta den rätta balansen. 

Laga mat och äta: roligt, rutin - eller något annat? 

Laga mat är "rutinjobb för det mesta, men roligt ibland"6. Så tycker en stor 
del av dem som i enkäten svarat på frågan: Tycker du om att laga mat? Tre 
av tio tycker att matlagning är roligt, sex av tio att det mestadels är ett 
rutingöra. Resten, en liten grupp, är inte intresserade. Attityden till mat
lagning är totalt sett neutral men knappast negativ. Något mer positiv syn 

5 A a, s 145. 

6 Bilaga 2, fråga 29. 
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har de flesta på måltiderna hemma. Det är "trevligt, men samtidigt lite rö
rigt"7 eller till och med "sköna och trivsamma stunder". En enda svarsper
son har tillstått att det mest bara är bråkigt och besvärligt och i sju hushåll 
"gäller det bara att få något i sig". "Vad tycker du då är viktigt att ta hän
syn till när ni i hushållet bestämmer vad ni ska äta" var en annan fråga i 
enkäten.8 Omväxling i kosten ligger högst på listan bland viktiga faktorer. 
60 procent anser det mycket viktigt och räknar vi in dem som anser det 
ganska viktigt så finns nära nog alla med. Matens näringsvärde respektive 
hänsyn till vad barnen ätit tidigare under dagen betecknas av ungefär hälf
ten som mycket viktigt. Om dessutom det mer försiktiga uttalandet "ganska 
viktigt" räknas in så hamnar näringsvärde och omväxling för barnen 
mycket högt. Nästan alla tycker att det är viktiga faktorer att ta hänsyn till. 

Tabell 8.1 Faktorer som anses viktiga och mindre viktiga att ta hänsyn 
till vid val av mat i hushållet av den som ansvarar för maten. 
Procent. 
N = 342. 

Viktigt 
(Mycket viktigt) 

Mindre viktigt 

Omväxling 99 (60) Extraerbjudanden 41 
Näringsvärde 97 (53) Vad jag ätit tidigare under dagen 36 
Vad bamen ätit tidigare under dagen 95 (52) Vad jag tycker om 33 
Att mate n är billig 92 (22) Vad makan/maken ätit tidig are 
Vad barnen tycker om 87 (19) under dagen 32 
Vad maken/makan tycker om 72 (7) Rester 30 
Rester 70 (18) Vad make n/makan tycker om 28 
Vad maken/makan ätit tidi gare 

under dagen 67 (15) 
Vad jag tyckerom 67 (9) 
Vad jag ätit tidigare under dagen 64 (17) 
Extraerbjudanden 59 (10) 

Vad maten kostar och vad familjen tycker om anser ungefär en femtedel 
vara mycket viktigt. Inkluderas även här det något mer försiktiga uttalandet 
"ganska viktigt" så finner vi att omkring två tredjedelar anser att pris och 
smak har betydelse. Finns det då något som man anser som mindre viktigt? 
Graderingen i enkäten var "mycket viktigt", "ganska viktigt" och "ganska 

7 Bilaga 2, fråga 34. 

8 Bilaga 2, fråga 24. 
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oviktigt". Extraerbjudanden, vad som är billigt i butiken den dagen, tycks 
vara mindre viktigt att ta hänsyn till av svaren att döma. Likaså förefaller 
det vara mindre viktigt att ta hänsyn till vad de vuxna ätit tidigare under 
dagen och vad de vuxna tycker om. Den åsikten uttrycks av en tredjedel. 
Lika stor andel anser inte att det är av så stor vikt vad man har för rester 
hemma. Dessa påståenden rymmer en del motsättningar. Maten skall vara 
omväxlande, men samtidigt tycks det spela en något mindre roll vad de 
vuxna ätit tidigare under dagen eller vad de vuxna tycker om. Däremot an
ses det viktigt att ta hänsyn till vad barnen ätit tidigare under dagen - vid 
skollunchen till exempel. Är omväxling viktig för barnen? Hur går det ihop 
med uppfattningen att barn är rädda för ny och främmande mat och gärna 
håller sig till ett ganska smalt sortiment av rätter? 

Priset är ganska viktigt. Maten skall vara billig men extraerbjudanden 
och rester anses inte så viktiga att utnyttja. På annat ställe i enkäten berättar 
mer än hälften att de ofta eller nästan alltid väljer varor med "röda lappar", 
extrapriserbjudanden, och två av tre att de utnyttjar jämförpriser vid inköp. 
Att matens näringsvärde är viktigt tycker nästan alla. Mot det talar emel
lertid alla snask- och fikamåltider som finns redovisade i dagboken. 

En uppfattning, en idealbild om mat och måltider, är att det skall vara 
gemensamma, trivsamma stunder, maten skall vara näringsrik med rätt 
sorts näringsinnehåll, den skall vara billig och god och det skall vara roligt 
att laga mat. Detta är normen. Mor skall se till att hålla standarden. Inte så 
mycket för matens skull som för att visa att hon vet hur det skall vara. I 
mors målsättning ingår även att få uppskattning och bli omtyckt för det hon 
gör.9 

Enkäten berättar på sitt sätt om de attityder och åsikter som de matla
gande mammorna har. Som synes stämmer det inte alltid ihop med det som 
i dagböckerna redovisas om matvanorna. Men det är kanske inte så under
ligt att det inte stämmer; vi kan ju tolka olikheterna i s varen som uttryck 
för svårigheten att förena de motstridiga mål som finns i "mors tre lin
jer",10 som är: att hålla en rimlig standard, att bli uppskattad för det hon 
gör och att upprätthålla ett sken av att jämställdhet råder. Det gäller att 
hålla sig väl med dem man lever tillsammans med och att hålla den stan
dard som klassen kräver. Kravet kan vara "riktig mat med kött och pota
tis". Belöningen är kärlek. Men kravet kan även gälla en lagom dos jäm

9 Se Haavind, 1987, a a, s 144 ff. 

10 A a. 
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ställdhet. Det gäller dessutom att få pengarna att räcka till och att balansera 
matsedeln med det som smakar gott, det som är god smak och det som gör 
gott. 
Det är långtifrån säkert att ett rationellt arbetsschema för familjens 
medlemmar och en veckomatsedel byggd på rekommendationer från social
styrelsen, viktväktarna, dietisten eller veckotidningen klarar alla dessa 
prövningar. Den rationella husmodern enligt Brittas modell stupar i 
verkligheten kanske redan på startlinjen. 

På samma sätt som jag en gång som barn skakade fram nya mönster i ett 
kalejdoskop vill jag nu vrida litet på mina modeller. De är uppbyggda av 
tre delar: människorna, arbetet och maten. I det första, deskriptiva avsnit
tet, (kapitel 4 och 5) har jag beskrivit delarna var för sig. Vilka är famil
jerna som jag tillfrågat, hur ser arbetet med maten ut, vad äter de, när äter 
de, äter de tillsammans? I nästa avsnitt (kapitel 6) ställde jag samman ar
betet och maten till det som jag kallar kosthållet och granskade det i hus
hållen. Utgångspunkten för mina frågor var: Vem är mamma, hon som la
gar maten? Hur påverkar det kosthållet om mamma är gammal eller ung, 
yrkesarbetar eller arbetar hemma, om hon tillhör arbetarklassen eller mel
lanskikten, om hon har små eller stora barn, om hon har en man som 
tillhör samma klass som hon själv? 

När jag nu vrider mitt kalejdoskop ännu en gång är det för att försöka få 
fram en bild som visar på relationerna mellan mamma, pappa och barn och 
mellan man och hustru. Vad betyder det för kosthållet att det är mamma 
som lagar mat? Vad betyder det för mamma att det är hon som lagar mat? 
Vad betyder det för pappa och för barnen? Vad är det egentligen som hän
der i köket? När jag ställer den frågan undrar jag inte så mycket vad som 
händer i kastrullerna utan mer vad som händer på det mellanmänskliga pla
net. 

Eländighet eller värdighet och likhet eller särart 

De synsätt och begrepp som är utgångspunkt för en analys av könskontrakt 
är baserade på teorier om makt och underordning. Forskningen om kvinnor 
och kvinnors villkor har, i synnerhet under de senaste tjugo åren, expande
rat både på bredd och djup. De teoretiska ansatserna har varierat. En ge
mensam faktor har varit att lyfta fram och belysa kvinnors liv och arbete, 
att synliggöra kvinnorna. Målsättningarna har växlat från att blott och bart 
visa på livsområden som tidigare tagits för självklara och knappast varken 
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möjliga eller värda att ägna forskning11 till det ytterst radikala att vilja för
ändra världen, göra revolution. Frän upplysning till kritik till revolution, 
skulle det kunna sammanfattas. De två första leden är de dominerande inom 
kvinnoforskningen, upplysning om kvinnors villkor och kritik av rådande 
förhållanden, en vetenskaps- och samhällskritisk forskning. Kritik har rik
tats mot tidigare och för den delen även mot nu pågående, aktuell forsk
ning; en forskning som anses androcentrisk (manscentrerad) genom att den 
osynliggjort kvinnor - eller sexistisk, det vill säga nedvärderat och för
krympt kvinnor och kvinnors värld. 

Elände eller värdighet är två motpoler i sättet att betrakta kvinnors vill
kor. I eländesbeskrivningarna är kvinnorna enbart objekt och utsatta för 
förtryck dvs offer. Värdighet innebär att kvinnors erfarenheter är viktiga, 
att kvinnor är aktörer, tar ansvar för sina handlingar och aktivt bidrar med 
sina kunskaper. 

Ett annat motsatspar är likhet och särart. I ett tidigt skede i kvinnoforsk
ningen framträdde intentioner och tankar om likheter mellan könen.12 

"Kvinnor är också människor - och som sådana bör de vara jämställda med 
männen".13 Den motsatta inställningen: särartsideologin trycker starkt på 
skillnaderna mellan könen. "Kvinnoerfarenheter är viktiga - och de är 
våra".14 Både likhetstanken och särartstanken har dock fått en del olyckliga 
konsekvenser. Att fokusera alltför starkt på likhet medför "att mannen blir 
den dolda referenspunkten, dvs att kvinnor blir mätta med samma mått
stock som män 15 och att kvinnors erfarenheter sätts åsido. Jämställdhets
arbetet kan då riktas mot att kvinnor skall göra samma saker som män och 
på samma villkor. Särartstanken att kvinnor och män är olika leder lätt till 
uppfattningen att det är bäst om var och en håller sig till sin sfär. Särarts
ideologin innebär en alltför stark fokusering av kvinnornas barnafödande 
som om den biologiska skillnaden skulle genomsyra hela kvinnolivet och, 
värre ändå, den kan förleda till en uppfattning att kvinnor generellt sett till 

11 Carin Holmberg och Margareta Lindholm: "Feministisk teori", Moderna samhällsteo
rier. Traditioner, riktningar, teoretiker, Per Månsson (red), Prisma, Stockholm 1989. 

12 Harriet Holter: "Kvinnoforskning: historisk utveckling och aktuella motsättningar", 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1, 1980, s 8 - 21. 

13 A a, s 10. 

14 A a, s 12. 

15 Hildur Ve: "Kvinnor, byråkrati och välfärdsstat", Sociologisk Forskning, 4, 1989, s 3 
-17. 
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naturen skulle vara godare och ädlare och ömsintare än män eller sämre än 
män i alla avseenden. Såväl likhet som särart har sina fällor. Ett relativt 
nytt begrepp för detta är "Alfa bias och Beta bias".16 Alfa bias står för fa
ran med särartsideologin,:Beta bias betecknar likhetsfällan. 

En sak som här är väsentlig att peka på är skillnaden mellan biologiskt 
och socialt kön, "sex" och "gender". I ett av porträtten av förhandlings-
kontrakt pekar jag på hur radikalt kontraktet förändrades när paret fick sitt 
första barn. Det kan ses som exempel på effekter av biologisk könsskillnad. 
Att paret senare, när barnen blivit större, på nytt förhandlar om kontrakten 
är mer betingat av uppfattningar om sociala könsskillnader. 

Förhandlingskontrakt makar emellan 

Jag utgår i analysen från en teoretisk ram, som baserar sig på tre centrala 
begrepp: klass, kön och makt. Detta för att försöka förstå vilken förhand
lingssituation som finns för arbetsdelning, val av mat och för organiseran
det av kosthållet i sin helhet. 

En teori om socialt kön, "gender 17, kan bygga på att relationen mellan 
makar/sammanboende i ett hushåll beskrivs i form av ett kontrakt, baserat 
på makt och kärlek. Utgångspunkt för kontraktet är att vi lever i ett sam
hälle där kvinnor och män befinner sig i olika maktpositioner. Det är ett 
patriarkalt samhälle, vilket innebär att män värderas högre än kvinnor. Det 
män gör värderas högre än det som kvinnor gör. Det innebär även att det 
män gör gentemot kvinnor värderas på ett annat sätt än det kvinnor gör vis 
à vis män. Det innebär dessutom att kvinnor och män har olika sätt att 
tolka en handling. Haavind18 har ett exempel på olika tolkningsmönster, 
som är mycket belysande i all sin enkelhet. Det handlar om "en krångel om 
å sette sine skor på plass i gangen". Ett par som bråkar om att skorna 
ligger slängda lite hur som helst i hallen har olika tolkningar av handlingen 
att ställa skorna på plats. "Hon" anklagar honom för att inte ha gjort det 

16 A a, s 6. 

17 Hirdman: "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning", a a 
1988, s 49 -63. 

18 Hanne Haavind: "Hvilke krav vil vi stille til metoder for at de skal vaere egnet til å stu-
dere kvinners livssituasjon?", Metoder och problem i kvinnoforskningen, Forum för 
kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Göteborg, Rapport 82:1, Göteborg 1981, s 
101 - 102. 
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och tar det som ett tecken på att "han" inte bryr sig om henne. "Han" har 
helt enkelt inte tänkt på skorna eller på att det skulle innebära någon sorts 
kärlekshandling att ställa upp dem på plats. Han kan naturligtvis försöka 
städa mer och bättre, men då gör han det bara för att foga sig efter henne. 
Så blir han sur och hon får dåligt samvete. I den "internaliserade grann
fruns ögon" är det kvinnan som får skuld och skam för att det är ostädat. 
Hon framstår som dålig husmor i egna och andras ögon. Mannen belastas 
inte för detta och behöver heller inte ta på sig den bördan. Ser man 
konflikten enbart som en oenighet om den tid det tar och den nytta det 
medför att ställa skorna snyggt och prydligt så får man en annan bild än om 
man ser det som ett uttryck för en serie av samlade erfarenheter - och 
erfarenheter som är aggregerade på olika sätt för det två parterna. Detta, att 
granska handlingen utifrån de olika parternas tolkningsmönster, menar 
Haavind vara en riktig analytisk princip. 

"Det är en jämförelse av det ojämförbara som avslöjar makten",19 säger 
Hanne Haavind. Att göra jämförelser mellan man och hustru om vem som 
sköter hem och hushåll är att jämföra det ojämförbara, det avslöjar makten. 
"Äktenskapet är ett kulturellt arrangemang, som gör kvinnor och män till 
olika slags föräldrar",20 fortsätter Hanne Haavind. Äktenskap med eller 
utan vigsel är kanske bäst att tillägga. Äktenskapet är ett kulturellt arrange
mang som definierar kvinnor som husmödrar och därmed ansvariga för 
hushåll och därtill hörande uppgifter. 

De flesta kvinnor i vårt land21 blir vanligtvis husmödrar största delen av sitt vuxna liv. 
Med husmor menas en person som har huvudansvaret för arbetet i ett privathushåll, och så 
långt som det är möjligt, läggs detta ansvar på en kvinna. En man blir sällan husmor. 

Att ingå äktenskap eller flytta ihop som sammanboende innebär att paret 
hamnar i en alldeles speciell relation till varandra.23 Detta är utgångs
punkten i Haavinds analys av könskontraktet, ett begrepp och en analys av 
förhandlingsmöjligheter inom familjen vilket jag här kommer att använda 

19 Haavind, 1987, a a, s 26. 

20 A a, s 26. 

21 "vårt land" står i citatet för Norge. 

22 Kari Waerness: "Kvinnekultur og husmorrolle", Hvis husmoren ikke fantes, Ragnhild 
Grenness (red), Pax Forlag, Oslo 1978, s 119 - 131. 

23 Haavind, 1987 a a. Se även Haavind: "Makt og kjacrlighet i ekteskapet", Kvinneforsk
ning: Bidrag til samfunnsteori, Runa Haukaa, Marit Hoel og Hanne Haavind (red), 
Universitetsförlaget, Oslo 1982. 

187 



för att försöka förstå logiken och rationaliteten bakom familjernas kosthåll. 
Ett äktenskap eller motsvarande kan ses som en institution som står för 
ordning och fördelning av makt och kärlek mellan könen. Det är inte blott 
ömsesidiga relationer och känslor som fördelas utan lika mycket arbetsupp
gifter, omsorgsuppgifter, pengar, rätt och plikt att disponera tid och fritid. 
Till och med relationer till respektive parts släkt och vänner fördelas och 
tilldelas betydelse.24 

För det enskilda paret handlar det om känslor, som skall tolkas, befrämjas, avskärmas eller 
döljas. Men alla tvåpersonersallianser aggregerar till ett socialt system, som organiserar 
produktion och reproduktion.25 

För paren tagna ett och ett och för individerna handlar det om kärlek 
och känslor. För en utomstående betraktare, en forskare, ingår paren i ett 
socialt system. Därmed kan det enskilda parets känslor fogas in i et t socialt 
sammanhang. 

Olika former av kontrakt - från gammalt till modernt 

Idén om könskontrakt är en teoretisk konstruktion - jag uppfattar den på 
följande sätt: 

Vi kan tala om två olika motpoler av kontrakt i p arförhållanden.26 "Det 
gamla kontraktet" och "det moderna" - jämställdhetskontraktet. Det första 
vilar på öppen över- och underordning, det andra på jämställdhet. Däre
mellan finns ett oändligt antal variationer från underordning till jämställd
het. En variant på vägen mot jämställdhet är det kontrakt som skall före
ställa jämställt. Det är grundat på en föreställning om jämställdhet men är 
egentligen ett kontrakt med över- och underordning, som helst inte skall 
framträda; en dold maktrelation. I det gamla kontraktet är maktförhållandet 
tydligt och synligt. "Vad far gör är alltid det rätta!" är ett gammalt ordstäv 
som berättar om makt och underordning. Dock rymmer ordstäv et i sig en 
dimension av kritik och ironi, ett de underordnades medel för att hantera 
verkligheten.27 Hur ett kontrakt med dold underordning är utformat upp
fattas bäst i de fall någon försöker bryta mot det eller gå utanför normerna. 

24 Haavind, 1982, aas 141. 

25 Haavind, 1982 a a , s 141. 

26 Haavind, 1981, a a, s 102 ff. 

27 Jean Baker Miller: En ny kvinnopsykologi, Liber Förlag, Stockholm 1980, s 18. 
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Den kvinna som kräver mer än vad den relativa underordningen medger,28 

till exempel att hushållsarbete och barnomsorg verkligen ska delas lika med 
mannen, blir betraktad som självisk, äregirig, försummande sina barn etc, 
vilket uppfattas som negativ kvinnlighet. Om paret delar hushållsarbete och 
barnomsorg lika kommer han däremot att framstå som en man som priorite
rar karriären lågt och värderar omsorg om andra högt, en negativ manlig
het.29 Det blir nästan som i 198430, "krig är fred", dominans/underordning 
är jämställdhet, jämställdhet är makt, kvinnomakt. Att kräva realiserad 
jämställdhet i förhållandet uppfattas av motparten och omgivningen som 
krav på makt.31 

I ett kontrakt baserat på kärlek och ömsesidiga känslor får alla gärningar 
gentemot partnern betydelse. I ett samhälle som är baserat på könsmakt och 
på olika värdering av kvinnor och män kan samma sorts handling få helt 
olika betydelse och värde om den utförs av mannen eller av kvinnan. I det 
moderna jämställdhetskontraktet är poängen med den dolda underordningen 
att det skall uppfattas som ett jämställt förhållande. 

Somliga kontrakt har en fasad av jämlikhet. Kvinnan upprätthåller jäm
ställdhetsmyten. Det är hon som skall se till att han "hjälper till" så att det 
skall se ut som om han tar på sig ansvar för till exempel hushållsarbetet el
ler ansvar för barnen. I detta den "dolda underordningens" kontrakt ingår 
att det skall se ut som om parterna är överens.32 Men styrkeförhållandena 
kan variera: dels så att varje parrelation har en styrkedimension som på ett 
vis är unik, dels så att det enskilda paret kan förhandla och omförhandla 
om maktrelationerna till exempel i krissituationer eller vid övergång från 
ett stadium i livscykeln till ett annat. 

Det gamla kontraktet bygger på hustavlans ordning med ett hierarkiskt 
uppbyggt system. Husfadern var en i raden av ställföreträdande överheter. 
Överst var Gud, den andliga överheten med sina jordiska ställföreträdare, 

28 Haavind menar att det är i kärleksrelationen som den manliga dominansen och den 
kvinnliga underordningen framstår som något positivt och eftersträvansvärt för båda 
parterna. Se Haavind, 1981, a a, s 148. 

29 Haavind, 1981, a a, s 106. Se även Ingegerd Lundström: "Könsmakten under behand
ling. Alternativ rådgivning med kvinnor och män", Jämfos rapportserie, 14, 1989. 

30 George Orwell: 1984, Bra Böcker, Höganäs 1984, s 7. 

31 Gerd Lindgren: "Våld och samhällsordning", Häften för kritiska studier, 1, 1989, s 62 
- 6 6 .  

32 Se Haavind, "Makt og kjaerlighet i ekteskapet", 1982, a a, s 145 ff. 
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och konungen var den statliga överheten.33 Hustavlans ordning finns inte 
längre kvar. Det gamla kontraktet med öppen dominans och underordning 
finns däremot kvar. 

Exempel på det gamla kontraktet med öppen dominans och underord
ning fann jag bl a i intervjuer med gamla par i arbetarklassen. Där var det 
så tydligt att "pappa vet bäst", att pappas arbete bestämde och att pappas 
smak var den rådande. Det var heller inte något tal om jämställdhet. En nå
got moderniserad variant av det gamla kontraktet34 fann jag hos Karin och 
Bertil35, ett par i det övre mellanskiktet. 

Karin och Bertil: var och en vet sin plats 

Familjeporträttet av Karin och Bertil och deras fyra döttrar är en bild av 
det gamla kontraktet med öppen underordning. Karin skulle förmodligen 
själv beskriva sin relation till Bertil som funktionellt jämställd om hon 
skulle säga det i ord. Hon menar att familjen på ett praktiskt och rationellt 
sätt fördelat hemarbete, yrkesarbete och vård och uppfostran av barnen. 
Karin kan sägas vara den rationella husmodern Brittas motsvarighet i 
verkligheten. Brittas make Anders är borta hela veckan och har därför inte 
något ansvar för maten. Men det har inte heller Bertil. Hans arbete kräver 
totalt engagemang. Hemma hos Britta har barnen eget ansvar för maten 
men så är inte fallet hos Karin. Brittas barn äter all mat; det gör inte Karins 
flickor. Men Karin löser det problemet - dövar sitt samvete - med att ge 
familjen vitamintabletter, "en om dan". Hon bekymrar sig för att andra 
som är sämre lottade och ligger lägre ner på samhällsskalan inte har så 
goda kostvanor längre. 

Karin och hennes familj bor i et t villaområde utanför stan. Karin är aka
demiker, lärare i matematik och fysik på ett gymnasium. Bertil är rektor 
för en folkhögskola. Han är också författare och filosof och leder intellek
tuella och religiösa seminarier. Paret har fyra barn, alla flickor. De är i å l
dern åtta, elva, fjorton och sexton år. 

33 Ronny Ambjörnsson: Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och 
kärleken i historien, Gidlunds 1978, s 7 ff. Johansson, Att skolas för hemmet. 1987 a 
a, s 215 - 217. Se även Egil Johansson: "Gå i skola hemma", Forskning och framsteg 
nr 5/6 1977, s 35 - 39. 

34 Även här och i fortsättningen begränsas beskrivningen av kontrakten till att belysa de 
områden, som rör kosthållet. 

35 Alla namn är f ingerade. 
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Vid mitt besök där blir jag mycket vänligt mottagen. Karin och jag sät
ter oss i soffan i vardagsrummet och samtalar. Rummet är möblerat i en 
"malmstensk" och "klassisk" stil, en lite äldre, rätt hårt stoppad soffa, ett 
ovalt soffbord, en vacker chiffonjé, nöthårsmattor på golvet och längre in i 
rummet ett matsalsbord med gamla, höga stolar. Ett piano med noter på 
stället antyder musicerande. Krukväxter i fönstren. Prydligt, välstädat. 

En av de äldre flickorna (det var vid besöket lite svårt att hålla i sär 
rangordningen på de fyra unga damerna) kommer in med en bukett blom
mor, som hon plockat på tomten. Någon av flickorna ropar från hallen: 
"Jag sticker ut och rider och kommer hem till middan!" Den yngsta flickan 
kommer in och hälsar och blir därefter lugnt och stilla styrd till läxläsning i 
sitt rum. 

Man får en känsla av att allt är under kontroll och att Karin sköter den 
kontrollen. Under samtalets gång kommer det fram att det finns åtskilliga 
konflikter som Karin då har olika strategier för att bemästra. Den kontroll 
som vi här talar om gäller kosthållet. Det som först kommer fram är den i 
mina ögon smått klassiska konflikten om grönsaksätandet. Barnen vill inte 
äta kokta grönsaker och knappast råa grönsaker heller. Ett annat problem 
är att Bertil inte vill äta strömming. Han är uppvuxen vid norrlandskusten 
och uppfödd på strömming. Karin anser att det vore både nyttigt och billigt 
om hon kunde servera stekt strömming ibland och hon tycker själv att det 
är gott och att flickorna borde lära sig att äta det liksom att äta grönsaker. 
Generellt är fisk inte gångbart på matsedeln. Karin ger sin familj "en om 
dan", en vitamintablett. Hon säger själv att det är för att kompensera för de 
brister som kan uppkomma genom att flickorna inte äter så mycket grönt. 

Bertil är "aldrig" hemma. Han har ett krävande arbete som fordrar hans 
totala insats. Han befattar sig inte med maten. Det gör inte heller flickorna. 
Karin menar att flickornas middagsvila skulle gå om intet om hon krävde 
att de skulle ta del i matlagningen. Karins projekt är att se till att maten 
finns på bordet vid middagstid, att Bertil ska få sådan mat som han tycker 
om och att flickorna skall få tid till vila och läxläsning och fritidsverksam
het. Att Karin själv har ett krävande yrkesarbete på heltid tycks inte ha med 
saken att göra. 

Karin talar om vikten av att äta tillsammans och oroar sig för vad som 
håller på att hända i samhället. Hon oroar sig mer för att det i andra grup
per håller på att ske en uppluckring av måltidsvanorna och undrar vart vi är 
på väg och pratar, som lärare, om splittring i familjerna. Hon är bekymrad 
för kommande generationer. Hon oroar sig för deras dåliga matvanor, för 
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att eleverna i skolan inte äter frukost hemma, för att måltidsgemenskapen 
håller på att försvinna och för att hamburgerkulturen är på väg att ta över. 

Hon ser att tiden för den egna familjens gemensamma middagar är på 
väg att naggas i kanten av att flickorna håller på att växa upp och skaffa sig 
egna intressen och fritidsaktiviteter. Men den oro som Karin talar om gäller 
mer andra. Hon tycker sig ha kontroll över den egna familjen, men hon 
lämnar inte över ansvaret till någon annan. Ansvaret och arbetet med maten 
är hennes domäner. 

Ett gammalt kontrakt som mormor upprätthållit 

Ella och Eskil har två barn, sonen Mats-Erik som är 16 år och dottern Mia 
som är 13. Ella har realskola och tvåårig yrkesutbildning och arbetar heltid 
i en specialaffär med rätt sena arbetstider. Hon kommer sällan hem före 
halvsjutiden. Eskil är maskinist och vaktmästare. Han arbetade som väg
byggare i yngre dagar men blev sjuklig och fick omskola sig. Familjen bor 
i e n villa i utkanten av stan. När barnen var mindre kom mormor hem och 
lagade middag och "servade" familjen så att Elias yrkesarbete inte skulle 
märkas i det vardagliga. Nu orkar inte mormor längre, och möjligen för
väntar sig Ella att hennes tonåringar skulle kunna klara sig själva på efter
middagarna. 

Mormor tog tidigare på sig uppgiften att sköta hushållet. Hon tog 
egentligen på sig Elias ansvar och gjorde det därmed möjligt för Ella att 
yrkesarbeta och som då inte behövde konfronteras med arbetsdelningens 
problem. 

Förutsättningarna för det gamla kontraktet har nu upphört. Här måste 
det ske en övergång till ett nytt kontrakt. Mormor har upprätthållit det 
gamla kontraktet och gjort det möjligt för Ella att slippa ta ansvar för hem 
och mat och hushåll. Ella hoppas att någon skall ta över mormors jobb. 
Men vem skulle det vara? Mia har sitt engagemang i stallet och dessutom 
har hon sina läxor, Mats-Erik har sin idrott och sina läxor - och där kom
mer idrotten främst. Pappa Eskil slutligen dukar av bordet och det är så 
långt hans ansvar sträcker sig. 

Båda tonåringarna håller på med speciella fritidsverksamheter. Mia ri
der. Hon vistas i stallet mest hela dagarna efter skolan. Hon åker buss dit 
och blir hämtad med bil av pappa eller mamma senare på kvällen. Sonen 
Mats-Erik håller på med friidrott och tränar nästan varje kväll, men hans 
träning är förlagd strax intill bostadsområdet. Han är långdistanslöpare. 
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När Mia kommer hem från skolan på eftermiddagen tar hon sig ett mel
lanmål och åker sedan iväg till stallet. Mats-Erik äter också något när han 
kommer hem, men för honom är det viktigt att det är något lätt eftersom 
han kan inte ha tung mat i magen när han skall ut och springa. Det blir för 
det mesta yoghurt. Mamma Ella köper hem hela kartor med små yog
hurtbägare. Hon laddar upp för barnens mellanmål. När jag var där öpp
nade någon kylskåpsdörren. Där stod rader med små fruktyoghurtbägare. 

När pappa Eskil kommer hem strax efter barnen ser det "för djäkligt" ut 
på matbordet för att använda hans egen beskrivning av tillståndet. Han ser 
då som sin uppgift att plocka bort smör och bröd och tomma yoghurtbägare 
och andra spår som kan finnas efter barnens mellanmål. 

Vad äter då Ella och Eskil och när äter de middag? Pappa Eskil tar sig 
gärna en öl och en smörgås i väntan på att Ella skall komma hem. Men när 
Ella kommer hem är hon trött och föga upplagd för matlagning. Det blir 
gröt senare på kvällen när alla är samlade. 

Saknaden efter mormors ordnande hand är stor. Ingen i familjen känner 
sig manad eller orkar ta ansvar för maten. Mormor har sett till att mamma 
Ella fått vara "barn i huset", det vill säga sluppit ansvaret för kosthållet. 
Nu väntar alla att någon annan skall ta vid där mormor slutade. Mormor 
har beträffande kosthållet upprätthållit det gamla kontraktet. Det vi ser är 
väntan på eller inledningen till en förhandling om ett nytt kontrakt. 

Övergångsfaser och omförhandlingar om dominans 
och underordning 

Ett slående drag i mängden av intervjuer som jag gjort är intrycket av att 
"här håller någonting på att förändras". Förändringarna kan vara av olika 
slag. Vid övergång från ett stadium i livscykeln till ett annat är det som 
förhandlingarna om kontraktet gör sig märkbara. Från barn till vuxen, från 
ung kvinna till mamma, från yrkesarbetande till barnledig och åter till yr
kesarbetande. Varje fas i livet ställer nya krav. Kontraktet mellan parterna 
måste kanske omprövas. Det är däremot knappast troligt att förhandlingen 
om kontraktet av parterna uppfattas som "förhandling om kontrakt". Det 
som sker är en kamp och en omprövning av styrkeförhållandet parterna 
emellan. 
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Här följer nu ett par porträtt som berättar om olika faser av dominans 
och underordning, om övergångsfaser och jämställdhetssträvanden, omför
handlingar om makt och underordning. 

Från par till föräldrar. Ett steg tillbaka 

Christina har nyss fött sitt första barn. Hon beskriver sig som heltidsarbe-
tande men är för närvarande barnledig. Hon har tvåårig yrkesutbildning 
efter gymnasiet och har tjänstledigt från en sekreterartjänst. Christian är 
akademiker. 

Christian och Christina har tidigare delat på hushållsarbetet, menar de, 
men nu i och med att de fått barn har något radikalt hänt beträffande deras 
arbetsfördelning.36 Christina sköter hus och hem och mat när hon nu är 
hemma och graviditetsledig. Det märkliga är vad som hänt med ansvaret 
för tillagningen av fisken. Christina har nämligen övertagit eller om det är 
Christian som har överlämnat det viktiga uppdraget att tillaga familjens 
fiskmiddagar. De är båda två smått konfunderade över vad som hänt. Tidi
gare hade Christian en specialitet. Det var alltid han som anrättade fisken 
som de själva fångat. Det var nästintill en ritual, något som bara han 
kunde. Det är som om fisktillagningen fått en annan innebörd. Från att ha 
varit ett manligt göra har den blivit en vardagssyssla. Nu sköter Christina 
all matlagning, till och med fiskkoket, eftersom hon ändå är hemma. Hur 
det gått till är de båda lite osäkra på. Det har bara blivit så. Innan babyn 
föddes ansåg Christina att de hade en demokratisk arbetsfördelning sig 
emellan. Det som hänt hos Christian och Christina är att rituell matlagning 
har blivit vardagsgöra.37 Inte nog med det, kontraktet mellan det unga pa
ret är på väg att byta innehåll. 

Ett steg mot jämställdhet. Ansvaret för maten flyttas från henne till honom? 

Anna och Axel berättar om en arbetsfördelning som de håller på att ut
veckla. Det är en ansvars- och arbetsfördelning som skiljer sig från den där 

36 "Kvinnor och barn", Information i prognosfrågor 1982:4, a a, s 74 ff. Här visas att ar
betsfördelningen ofta går tillbaks till ett "traditionellt" mönster, när ett par får sitt för
sta barn. 

37 Borda, a a, s 52 ff. Borda beskriver hur unga manliga chilenare när de kommer till 
Sverige kan laga till sitt hemlands vardagsmat som nu i det nya landet fått sta tus som 
festmat. 

194 



mannen bara "hjälper till". Axel är den som bestämmer och genomför fa
miljens matplanering. Anna och Axel har en välplanerad matsedel. Varje 
månad omkring den 25: e sätter de sig ner med recept, kokböcker, papper 
och penna och planerar matsedeln för en månad framåt. Alltmer har Axel 
övertagit detta arbete; han är mycket intresserad och road. Men både Anna 
och Axel konstaterar att matsedeln på detta sätt blir mer och mer i Axels 
smak. Anna skulle gärna se att familjen åt mer grönsaker och soppor och 
Axel inser, vid diskussionen med Anna, att det blir väl mycket korv och 
kött på matsedeln. 

Axel funderar över hur han skall kunna lära sig laga mat utan recept. 
Han vill frigöra sig från recepten, men känner sig inte tillräckligt säker 
ännu. Vi diskuterar behovet av olika receptnivåer som tecken på skilda 
kunskapsgrader. Det Axel önskar sig är större frihet att variera maten men 
det han egentligen behöver är bättre baskunskaper. 

Anna och Axel är ganska unga, i 25-årsåldern. De har tre barn, som 
kommit mycket tätt. Den yngste är 8 månader. Anna är för närvarande 
hemma med barnen, men planerar att börja arbeta ganska snart. Anna tän
ker söka jobb som butikskassörska och Axel, som då tänker stanna hemma, 
är elektriker. Kanske tar han dagbarn också när han blir hemmaman. 

"Det känns som om Axel tar över och det gör han nog när jag börjar 
jobba", säger Anna. 

Kampen om makt med fiillkornsfranska som slagträ 

I porträtten har det handlat om relationer mellan vuxna personer, äkta ma
kar eller sammanboende. Samtliga familjer här har barn, vilket var en för
utsättning för undersökningen. Att familjerna har barn påverkar relationen 
mellan föräldrarna. Barnen ingår så att säga i kontraktet. Det ger i s in tur 
möjlighet till reflexioner kring hur värderingar överförs från en generation 
till en annan. 

Nästa porträtt, som är det sista, handlar om en mors förväntningar. 
Anna-Marias mamma ville att hennes dotter skulle få utbilda sig och göra 
karriär. Någonstans på vägen "gick det snett" för Anna-Maria och hennes 
man Stefan när de skulle upprätta ett kontrakt byggt på jämställdhet. Re
sultatet blev ett helt annat. Porträttet handlar om reella krav på jämställdhet 
och dess följder. Det är en maktkamp med mat som vapen. 
Anna-Maria är 44 år och frånskild. Hon har två barn i to nåren som nu bor 
tillsammans med henne. Det har de dock inte gjort hela tiden efter 
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skilsmässan. De bodde först flera år hos pappa Stefan. Anna-Maria är 
välutbildad. Hon är lärare i språk och har fortsatt sin akademiska utbild
ning ytterligare till en doktorsexamen. Så här berättar hon själv: 

"Jag kom ut i livet utan praktiska kunskaper. Mamma var duktig. Hon 
ville vara duktig husmor och skötte hushållet exemplariskt. Hon ville att vi 
flickor, (Anna-Maria och en äldre syster) skulle lära oss tala franska och 
bli yrkesskickliga." Anna-Maria berättar att hon och hennes syster fick 
vistas i Frankrike för att lära sig språket. Däremot fick de inte tillträde till 
köket. Anna-Maria menar att hennes mamma höll på sitt område och att 
hon ville ha sina domäner för sig själv. Mamman ville att hennes döttrar 
skulle få en annan kompetens än husmoderns. Anna-Maria gifte sig i början 
av 1970-talet med en karl som var, som hon säger, annorlunda. Han var 
vad som senare har karaktäriserats som en "velourpappa". Han var mycket 
uppskattad av Anna-Marias mamma som berömde Stefan på alla vis. Stefan 
var lärare precis som Anna-Maria. När Anna-Maria gifte sig ville hon bli 
en duktig husmor. Hon anser själv att hon alltid går in med hull och hår för 
allt hon företar sig. Hon vill göra allt riktigt. Så var det också med hus
morsrollen. Men ganska snart tyckte hon att hon tappade greppet. Och här 
ger hon exempel på detta i intervjun. Hon ville till exempel laga 
"miljöriktig" mat och menar med det att hon bakade fullkornsbröd. Stefan 
hade gått en kurs i matlagning med temat entrérätter. Det såg Anna-Maria 
inte som något hot mot den egna matlagningen. Men Stefan ville inte ha 
Anna-Marias fullkornsbröd. Han ville ha franskbröd till frukost. Det köpte 
han eller om han rent av bakade själv. Anna-Maria är lite otydlig här. Hur 
som helst hade de bröd på var sin hylla i köket. Det var en sorts markering 
av en maktkamp. 

Enligt Anna-Maria tog Stefan över mer och mer. Han pratade recept 
med sina grannfruar i radhusområdet och med sina kolleger. Stefan var 
folkskollärare med mycket stor andel kvinnliga arbetskamrater. Stefan lär
de sig mer och mer om mat och fick beröm. Vilken duktig karl! Han fick 
beröm till och med av Anna-Marias mamma. "Vilken duktig karl du har!!" 

Nu s å  här efteråt kan Anna-Maria se hur jobbigt det blev för henne. Han 
tog över. Hon backade ur. Anna-Maria kan nu också se hur dåligt rustad 
hon var för att möta detta. Stefan köpte snart en "assistent" och börjde baka 
bröd. Fullkornsbröd! Nu passade det. Han tog sig en maktposition och 
Anna-Maria kände sig svag och dåligt rustad. I en mening utgick de från 
samma position, samma kunskapsnivå, men det som Stefan gjorde fick han 
mycket beröm för. Anna-Marias prestationer som låg på samma nivå inne
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bar bara att hon var dålig - som kvinna/husmor. Anna-Maria tyckte att Ste
fan gjorde sig bred på kvinnofälten både i arbetet och hemma. Män går 
över på kvinnornas områden för att få en högre ställning, säger Anna-Ma
ria. Går mannen in i köket så får han en högre ställning där om inte kvin
nan redan har en markerad position, fortsätter hon. Man och mat har ro
mantiserats. 

Mat kan ses som ett medel i kampen mellan könen. Anna-Maria blickar 
tillbaka och ser kampen mellan sin mamma och pappa i form av en kamp 
om bruna bönor. Anna-Marias pappa åt inte bruna bönor men mamma upp
hörde aldrig att koka och servera bruna bönor till familjen. Mamma ställde 
fram karotten på bordet och pappa stötte bort tallriken demonstrativt. Han 
åt inte bönorna men blev serverad rätten om och om igen. 

Åtskilliga år efteråt säger nu Anna-Marias mamma att hon tycker att 
hon gjorde fel som berömde Stefan. Tänk, att jag inte stöttade dig, säger 
hennes mamma. Tänk att jag stöttade Stefan! 

Det Anna-Maria kanske inte såg var att Stefan i köket kämpade om en 
maktposition gentemot henne. Han var i materiellt hänseende underlägsen 
henne. Hon hade bättre utbildning, bättre inkomst och ett yrke med högre 
status än han hade. 

Underordningens makt 

Här lämnar jag nu Christina, Anna-Maria, Ella och alla de andra för att 
sammanfatta vad som finns att lära av familjernas förhandlingar om mat 
och makt. I alla kamper finns något att vinna och något att förlora. 

Utgångspunkten är tre konkreta och handfasta faktorer, nämligen män
niskorna, arbetet och maten. Människorna och deras sociala positioner i a r
betslivet och hemma ger upphov till kategorierna klass och socialt kön, ge
nus eller gender. Människorna utformar i arbetet med maten sina matvanor, 
vilket enligt mitt sätt att se innefattar hela matproduktionsprocessen som 
jag kallar kosthållet. 

Resultatet av granskningen av kosthållet visar att den del som avser ar
betsdelning och arbetsinsatser inte skiljer sig nämnvärt åt mellan klasserna 
vad gäller vem som gör arbetet. Kvinnorna, mammorna, sköter arbetet med 
maten oavsett klasstillhörighet och oavsett omfattningen av det egna yrke
arbetet. Heltidsarbetande mammor får en viss hjälp med inköp och matlag
ning men det är ändå de som gör mest. Kvinnorna gör arbetet, tar på sig 
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ansvaret för kosthållet och reproducerar det sociala mönstret. Problemet för 
nästa generation kvinnor kan jag bara sia om. Inga barn, vare sig flickor 
eller pojkar, ägnar sig i någon nämnvärd grad åt husliga sysslor i köket. 

"Att ha skafferiet i huvudet" ser jag som den moderna motsvarigheten 
till nyckeln till visthusboden. Att mamma har skafferiet i huvudet innebär 
att hon håller reda på förråd, ansvarar för maten och är beredd att sätta 
igång med matlagningen så snart hon kommer in genom dörren. I "mors tre 
linjer" ingår att standarden skall vara rimlig och att mor skall få beröm för 
det hon gör. Vinsten som mor gör genom att ta hand om maten är att hon 
har en domän att ansvara för, att hon får prestige och bekräftelse som 
kvinna. Så bidrar mat till att skapa och återskapa socialt kön. 

Dold underordning blir öppen underordning så snart någon granskar 
den, det vill säga avslöjandet av "manipulationen" avslöjar också de ojäm
lika relationerna. Styrkeförändringarna i kontrakten berättar att det faktiskt 
sker förskjutningar i maktförhållandet och omförhandlingar om makt och 
underordning, att kontrakten inte är statiska och att förändringarna kan gå i 
alla riktningar, från relativ jämställdhet till underordning och från under
ordning mot jämställdhet. 

Klasskillnader i inskolning till kön ? 

Hildur Ve38 har analyserat och beskrivit hur hon uppfattar att socialisation 
till kvinna och man utformas. Hon skiljer mellan klasspecifik och könsspe
cifik socialisering. Det som är kärnan i hennes analys är att hon lägger 
samman dessa två dimensioner och visar på motsättningarna i d e krav som 
ställs pä grund av klass och på grund av kön. För borgarklassens flickor 
blir kraven motstridiga. Det blir de enligt Hildur Ve även för arbetarklas
sens pojkar. Borgarklassens flickor förväntas lära sig att vara orienterade 
mot familjen, bli mödrar och ställa upp på man och barn. Samtidigt lär de 
sig att bli konkurrensinriktade på det sociala planet, skaffa sig ett yrke, 
göra karriär och vara jämställda med männen. De skall alltså vara både un
derordnade och jämställda på samma gång. Motsvarande motsättningsfyllda 
krav ställs inte, enligt Hildur Ve, på arbetarklassens flickor. Dessa förvän
tas inrikta sig på familjen utan krav på egen karriär eller jämställdhet. Ar
betarklassens flickors socialisation är inte motsättringsfylld och konflikt-

38 Hildur Ve: "Kvinnekulturen i ett klasseperspektiv", Sociologisk forskning, nr 3 1978, 
s 82 - 91. Se även Harrriet Holter m fl: F amiljen i kl assamhället, Bonniers 1978. 
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laddad. Det är däremot uppfostran av arbetarklassens pojkar. Den rymmer 
en spänning mellan å ena sidan den könsspecifika inriktningen på "att klara 
sig själv i kampen för tillvaron" och å andra sidan den klasspecifika arbe
tarklasskulturen som rymmer andra värderingar som går på tvärs mot indi-
vidualisering. Dessa går ut på solidaritet med den egna klassen och even
tuellt också på en kamp för ett klasslöst samhälle. Borgarklassens pojkar 
har blott en inriktning i två krav som sammanfaller: satsa på dig själv och 
konkurrera med andra. 

Som jag uppfattar Hildur Ves analys av de två grupperna med motsätt-
ningsfyllda krav ligger den verkligt centrala diskrepansen i att konflikten 
för flickorna i borgarklassen kommer från två håll: familjen och arbetet. 
För arbetarklasspojkarna ligger konflikterna inom arbetet.39 

"Från klassolikhet mot klasslikhet i husmorsrollen ?"40 

En fråga som jag ställer mig är om det finns klasskillnader i över- och un
derordningskontrakten. I början av seklet var det stora klasskillnader mel
lan arbetarklassens och borgerskapets kvinnor vad gäller hushållsarbetet. I 
överklass och mellanskikt utförde inte husmödrarna själva allt hushållsar
bete. De hade tjänsteflickor och pigor, sedermera hembiträden, som gjorde 
arbetet. Borgerskapets kvinnor administrerade och ansvarade för arbetet 
men utförde det inte själva. Inte heller yrkesarbetade de utom hemmet. Ar
betarklassens kvinnor däremot skötte själva om hushållet men arbetade of
tast med arbete utom hemmet, i industri, i husligt arbete hos andra eller 
som småföretagare och hantverkare. Statarhustrur och jordbrukarhustrur 
hade även de arbete utanför det egna hushållsarbetet.41 

I början av seklet var hushållsarbete inte "en livsuppgift på heltid"42 för 
de gifta kvinnorna, de dubbel arbetade redan då med förvärvsarbete på del
tid. Därefter kom en period när relativt många gifta kvinnor kunde ägna sig 

39 Ve, 1978, a a, s 89. 

40 Waerness, a a, s 121. 

41 Anita Nyberg: Tekniken - kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvin
nors hushâllsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-talet, Linköping Stu
dies in Arts and Science 45, Linköping universitet, Linköping 1989. Bland de tio van
ligaste yrkena för gifta förvärvsarbetande kvinnor 1936 ligger ligger industriarbetare, 
jordbruksföretagare, jordbruksarbetare och husligt arbete på de fyra översta platserna. 
A a, s 162. 

42 A a, s 274. 
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helt åt hushållsarbete. "I ett historiskt perspektiv är denna period unik och 
kort".43 Det var först 1939 som lagen förbjöd att man avskedade kvinnor 
vid trolovning, giftermål, graviditet och förlossning.44 Teoretiskt sett 
borde familjeorienteringen och konkurrensen stå som varandra uteslutande 
alternativ före 1939 års lag. Valde kvinnan att ha familj så var det svårt för 
henne att konkurrera på arbetsmarknaden och göra egen karriär. Valde hon 
konkurrens var familj utesluten. Det är först efter upphävandet av förbud 
för gift kvinna att inneha tjänst som familjeorientering och konkurrens för 
egen karriär kan existera sida vid sida hos en och samma person. Däremot 
existerar det inte någon motsättning mellan familjeorientering och konkur
rens, om den senare utgörs av en satsning på att framhäva den egna famil
jen, till exempel ställa upp på mannens karriär och satsa på barnens utbild
ning och fritidsaktiviteter. 

Jag har skissat en modell för könskontrakt baserad på variationer i 
maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det gamla kontraktet bygger på 
hustavlans ordning och kan möjligen finna sin motsvarighet i den familis-
tiska och solidariska uppfostran som Hildur Ve hänför till socialisationen 
av arbetarklassflickor. Det moderna kontraktet bygger på en dold 
över/underordning eller på idén om jämställdhet. Realiserad jämställdhet är 
svår att finna, den dolda underordningen är som en gäckande skugga. 
Övergångsfaser mellan olika styrkeförhållanden i kontrakten finns det där
emot rikligt med exempel på. 

Vad jag däremot hade svårt att upptäcka var om det finns några skillna
der mellan arbetarfamiljer och tjänstemannafamiljer i utformningen av 
kontrakten. Karin och Bertil som uppvisas som ett exempel på öppen un
derordning tillhör gruppen högre tjänstemän och Eskil och Ella tillhör 
gruppen lägre tjänstemän. Arbetarfamiljer med "det gamla kontraktet" har 
jag endast omnämnt tidigare utan att exemplifiera med porträtt. Ett exempel 
på en ung arbetarfamilj med jän^ställdhetssträvanden är Anna och Axel. 
Visserligen uttrycker sig Anna i ord som "Det känns som om Axel håller 
på att ta över", men kontraktet går mot jämställdhet, Anna skall börja ar
beta och Axel skall vara hemma med barnen. 

43 A a, s 274. 

44 A a, s 161. 
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Det är möjligt att det i dag håller på att ske ett närmande mellan klas
serna vad beträffar socialisationen av flickor.45 Det tycks som om samma 
krav på upprätthållande av jämställdhet, på konkurrens och på familistisk 
orientering uppträder såväl hos arbetarfamiljer som hos tjänstemän. Oavsett 
yrke, yrkesarbetsintensitet eller utbildning så är det kvinnan som till största 
delen har ansvaret för hem och hushåll. Jag slutar med en fråga: håller det 
på att ske en utjämning mellan klasserna vad gäller könskontraktet? 

45 Lars Dahlgren, Gerd Lindgren, Ingegerd Lundström: Familjekollektivet, - en studie av 
betingelser för kollektiv krislösning i bruksorten Långshyttan med fokus på familjeba-
serade strategier. Research Reports no 80, 1984, Sociologiska institutionen, Umeå 
universitet, Umeå 1984, s 51, 53 och 64 ff. Se även Lars Dahlgren, Gerd Lindgren, 
Ingegerd Lundström: Familjekollektivet, Nord REFO, Oslo 1985. 
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9. Kosthållet som social reproduk
tion 

Maten, makten och människan, en rapport om forskning på livsmedelsom
rådet, publicerades 1980. I rapporten beskrevs forskningsläget som klart 
naturvetenskapligt dominerat. Det var främst forskning om nutrition som 
dominerade faltet. Samhällsvetenskaplig forskning om mat och matvanor 
var underrepresenterad. För att i någon mån råda bot på den bristen for
mulerades ett projekt om "mat som social faktor". Ett delprojekt som sär
skilt fokuserade matlagning och matvanor i hemmen utvecklades ur det so
ciala programmet. I rapporten Maten, makten och människan förs inte nå
gon diskussion om vare sig maktbegreppet eller om var makten över maten 
kan tänkas ligga. Det väsentliga med rapporten var att i den ställdes krav 
på framför allt samhällsvetenskaplig forskning om mat, bland annat i socio
logi. 

Syftet med denna avhandling som fick sin upprinnelse i ett projekt kallat 
"Kostval och matberedning" är att kartlägga måltider och måltidsmönster 
och studera hushållens val av mat och matlagningsmetoder. Ett annat syfte 
är att se hur hushållen organiserar arbetet med maten och hur maten be
skrivs i det enskilda hushållet. Ett tredje syfte är att undersöka betydelsen 
av sociala faktorer och sociala relationers inverkan på kosthållet. 

Kosthållet står som ett samlat begrepp för hela matproduktionsprocessen 
som innefattar allt från arbetsinsats och arbetsdelning till färdig måltid. Det 
visade sig vid en genomgång av forskningen på området "mat" att studierna 
gällde den färdiga maten; på tallriken som färdiga rätter eller livsmedel el
ler i form av näringsämnen. Två inriktningar framträder tydligt i forsk
ningen. Den ena benämner jag "kost och hälsa" och den andra "kost och 
kultur". Båda inriktningarna innebär konsekvenser för människornas för
hållande till maten. Att äta blir naturvetenskap med hälsa som förtecken i 
forskning om kost och hälsa. I kulturforskning blir mat ett kommunika
tionsmedel, ett sätt att meddela sig med sin omgivning och berätta vem man 
är och vilken grupp man vill tillhöra eller markera distans till. 

För att ta ett samlat grepp på hela matproduktionsprocessen studerades 
hushållens arbetsdelning och arbetsinsats, hushållning med resurser av 
skilda slag och hushållens måltidsordning och matvanor, maträtter och 
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matlagning. Att laga mat är en aktivitet sammansatt av många dimensioner 
och beslutsnivåer. Valet av mat kan ses som en rad beslut och handlingar 
där hänsyn till fysiologiska faktorer som näring, energi och smak men 
också ekonomiska faktorer som tid, pengar och andra resurser inverkar. 
Det visade sig, framför allt vid de intervjuer jag gjorde, att det fanns ytter
ligare en dimension i beslutsnivån att ta hänsyn till. Den sociala faktorn, 
det vill säga relationerna mellan de personer som bildar ett hushåll, inver
kade starkt på valet av mat och måltidsordning. Det fanns tydliga skillnader 
i kosthållet beroende på klasshemvist. 

Skillnader i kosthåll beroende på klass stod att finna framför allt på två 
plan: måltidsmönster och måltidskomposition. Det ena har med arbetstider 
att göra och det andra med markering av distinktioner. Att hushållsmed
lemmarnas arbetstider och skolschema påverkar tidpunkter och möjligheter 
för vuxna och barn att äta tillsammans är tämligen självklart. Gemensam 
frukost är enklare att åstadkomma i tjänstemannafamiljer med kontorsar
betstider som lättare sammanfaller med skolans arbetstider än för arbetar
familjer, för vilka arbetet startar tidigt på morgonen. Det var också vanli
gare med gemensam frukost hos tjänstemännen. Däremot var det något 
vanligare med gemensam middag hos arbetarfamiljer än hos tjänstemän, 
något som kan bero på att de senares arbete har en annan karaktär. Det kan 
dra ut längre på tiden med sammanträden, övertid och dylikt. Det kan 
också bero på att tjänstemannafamiljernas barn har fler organiserade fri
tidsaktiviteter. Det var dock inte någon stor skillnad mellan grupperna vad 
gällde gemensam eller splittrad middag. De splittrade middagarnas problem 
har med både arbetstider och kulturella skillnader att göra. Det var dock 
bara omkring en Värdedel av hushållen som inte åt middag tillsammans. 

Skillnaderna i måltidskomposition gällde antal rätter och val av rätter 
samt variation i tillbehör. Även sätten att beskriva maten i matdagboken 
varierade. Högre tjänstemän har mer detaljerade matsedlar, rikare ordval, 
främmande ord, exotiska tillbehör eller kryddor. Matsedlarna är mer sofis
tikerade. Redovisningen av alkoholkonsumtionen skiljer sig mellan arbetare 
och tjänstemän. Vin och öl och sprit har inte med mat att göra enligt arbe
tarnas redovisning. Högre tjänstemän och egna företagare står i en klass för 
sig vad alkoholkonsumtionen beträffar. Jag tolkar det som kulturella skill
nader i konsumtionsmönster men det behöver nödvändigtvis inte direkt 
spegla den kvantitativa konsumtionen av alkohol. 

Klasskillnaderna stod främst att finna på det matkulturella planet. Där 
fanns också vissa skillnader i näringshänseende om man jämför olika mat
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lagningsmetoder och måltidsmönster. Så hade arbetarna oftare stekt mat (en 
matlagningsmetod som ger mer fett) i huvudrätten till middag både varda
gar och helger och de hade fler snaskmål under dagen både vardagar och 
helger. Snaskmål är enligt min definition sammansatta av fett och socker 
eller en av dessa ingredienser. 

Den allra tydligaste och helt odiskutabla skillnaden gäller arbetsdel
ningen mellan män och kvinnor. Köket är en kvinnodominerad arbetsplats. 
I undersökningen som genomfördes med hjälp av en enkät och en matdag
bok i närmare 350 hushåll med barn var det bara några enstaka män som 
ansvarade för hushållets matlagning och matinköp. Män och i än mindre 
grad barn hjälper till men tar knappast eget ansvar för den dagliga maten. 

Arbetsdelningen kan om man så vill ses som både en beroende och obe
roende variabel. Därmed menar jag att man kan studera arbetsdelningen 
som en funktion av ålder, yrkesarbete, utbildning, antal barn etc. Resultatet 
av den analysen sade inte så mycket, ty oavsett ålder, yrke, utbildning, 
grad av yrkesarbete eller andra bakgrundsvariabler så var arbetet med ma
ten ett kvinnoarbete. Studerar man i stället arbetsdelningen som en obe
roende variabel blir frågeställningarna dessa: Vad har det för inverkan på 
kosthållet att det är mamma som sköter om maten? Vad betyder det för re
lationerna mellan familjemedlemmarna att mamma har hand om kosthållet? 

Den ursprungliga frågan gällde hur mat kan fungera som en social fak
tor. Men det räcker inte med att bara studera själva maten och bortse från 
vem som framställer den och hur den framställs. Hela processen alltifrån 
arbetsdelning till färdiga måltider är inbegripna. Ett samlat namn är 
kosthåll. I kosthållet framträder kulturmönster. Här markeras och manifes
teras klassrelationer och könsrelationer. 

Ett mönster som framträdde i intervjuer med kvinnor var dåligt sam
vete, en känsla av otillräcklighet. Ett annat mönster var könskontraktens 
varierande utformning. Par som lever tillsammans utformar mellan sig 
kontrakt för hur denna samlevnad skall hanteras. Kontraktet är vanligtvis 
varken utskrivet eller ens klargjort i ord mellan parterna. Det finns där i 
alla fall, mer eller mindre osynligt. Man kan skilja mellan två olika poler 
av kontrakt: ett gammalt, byggt på öppen över- och underordning mellan 
könen, och ett modernt, som bygger på en strävan efter jämställdhet mellan 
könen men där reell jämställdhet knappast stod att finna. Den förmenta 
jämställdheten var närmast ett kontrakt med dold över- och underordning. 
Kontrakten behöver inte vara renodlade och är det inte heller. Övergångs
former och omförhandlingar om makt och jämställdhet förekommer. Det 
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dåliga samvetet är ett uttryck för motstridiga krav. Det är en form av an
passning och protest på en och samma gång. 
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Summary 

Food, power and people1 was the title of a report that was published in 
Sweden in 1980. It was a survey of dietary research and a discussion about 
research that should be done. It was obvious that medical research domi
nated and that very little had been done so far concerning the sociology of 
food. 

The starting point for this study was a programme titled "Food as a so
cial factor" which later developed into a programme focussing on the 
choice and preparation of food in families with children. 

In this study I intend to describe and analyse the organization of meals, 
the choice of food, methods used for food preparation in its social context 
and to analyse the impact of social relations on the process as a whole. The 
aims of this study are: 

- to describe meals and the organization of meals; 
- to analyse how families choose food and how they organize and describe 

their food preparation; and 
- to analyse the importance of social factors and social relations around 

food preparation. 

Food preparation is a complex activity consisting of decisions and ac
tions resulting in various dishes on the table and in different combinations 
of nutrients, as well as a social structure organizing people who have meals 
together. Food preparation has an economic dimension and is a result of 
the division of labour in the household. Food preparation has been defined 
as the "treatment of food in the kitchen, at home, in a catering establishe-
ment or take away shop. It's a wider term than 'cooking' which implies the 
use of heat."2 Nevertheless I use the term "cooking" parallell to "food 
preparation". The Swedish word "kosthåll" has been used for the whole 
process of preparing food at home. As there is no corresponding term in 
English, the concept household cooking has been used to illustrate the total 
process. 

1 Maten, makten och människan, 1980, a a 

2 A. Stewart Truswell: A B C of nutrition, British Medical Association, Tavistoc 
Square, London 1986, s 64. 
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Six different dimensions are included in the definition of household 
cooking. They are: 

- the division of labour involved in food preparation; 
- the amount of work used for food preparation at home; 
- economy; 
- the organization of meals; 
- methods used for food preparation and 
- dishes served at meals. 

The study of household cooking is limited to families with children, that 
is two adults or a single adult with at least one child under the age of 18. 

Various methods have been used to gather and analyse information 
about household cooking. A questionnaire and a few interviews were used 
in a pilot study. The final version of the questionnaire was constructed and 
a model for a food diary. Families were chosen by a simple random sample 
(SRS) in the counties of Uppsala and Umeå. In concentrating the study to 
Uppsala and Umeå it was possible to engage and instruct students with 
competence in the field from among those studying nutrition and home-
economics. 

The questionnaire consisted of about thirty main questions with sub-
questions about social background and about the organization of household 
cooking. The diary was kept by the person(s) responsible for food prepara
tion in the family. The diary was to be kept under a four day period, des
cribing in detail what had been eaten, when, and by whom. The question
naire and the diary were delivered personally to the families choosen and 
later collected by the same person. All the fieldworkers involved in gathe
ring the data reported how the work had proceeded and what problems they 
had had to cope with on a special and separate formula. 

A number of interviews were performed with the persons who had filled 
in the food diaries. They were choosen to represent different attitudes, ha
bits and economy connected with food and cooking as those differences had 
appeared in the answers to the questionnaire and from the food diary. The 
person who had written the food diary and the interviewer studied it toge
ther. Thus the diary was the starting point for the interview. The diaries 
reveal information about how meals are prepared, how many meals a day 
the members of the family have, and at what time they have their meals. 
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The person responsible for the household cooking described in her own 
words the food of the day. 

Chapter two is a broad survey of research about food presented in sepa
rate academic fields, i. e. medicine, nutrition, anthropology and sociology. 
Food is present in everyday life in many different ways but in research 
about food two aspects are easily distinguishable, one is food and health, 
the other is food and culture. 

Historically food shortages have inflicted illness, suffering and death. 
Today the problem in our country is rather a problem of affluency. The 
consumption of fat and sugar is too high. We have developed dietary habits 
that cause various illnesses. The result of research on nutrition and on the 
relation between diet and health have led to a number of new phenomena, 
in particular, experts wanting to inform the public about their specialized 
knowledge and provide them with seemingly simple messages, such as: eat 
less fat and sugar and more dietary fibre. The message is simple but hard to 
follow as it is very difficult to change food habits. 

Research about food makes food and cooking a field of science dequali-
fying those who have been and are still responsible for cooking in the home 
- usually women. They are regarded as not having the knowledge required 
and they have to be informed and educated. 

To study food and culture historically is to study the process of civiliza
tion. In my survey of research about food and culture I have applied three 
important aspects, rather than cronology, to structure my presentation. 
These three aspects are: food as a cultural phenomenon, food distingui
shing differences between people, and food as one aspect of power rela
tions between men and women. 

Food as a cultural phenomenon was first studied by anthropologists. 
When studying different societies they discovered the social function of 
food. "Food is not feed", and "Food is a system of communication" are 
two quotations from the work of Mary Douglas3 who has inspired the theo
retical approach in this study. Together with other anthropologists Claude 
Lévi-Strauss4 has pointed to the symbolic aspect of food and cooking, the 
transformation of raw material - nature - into food - culture. The anthro
pologists have greatly influenced research about food and culture today. 

3 Douglas, a a. 

4 Lévi-Strauss, a a. 
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Food and food habits function to make distinctions between different 
groups of people in a society. There is a connection between class position 
and food habits. Thorstein Veblen pointed out food as one component of 
conspicuous consumption in his work The Theory of the Leisure Class5  

Roland Barthes6 focuses on the grammar of food, i e what is right and pro
per to prefer and to eat at different occasions. 

In Distinction, Pierre Bourdieu7 presents his theory about the construc
tion of the social arena with various fields (champs) and the construction 
of domination and subordination. Bourdieu's conception of culture is tradi
tional and does not explicitly include food and food habits but taste is the 
core of Bourdieu's concept "habitus". Thus Bourdieu's theory is inspiring 
and useful in the analysis of food as a social factor. Food is an expression 
of taste, and therefore involved in the constitution of habitus. 

The division of labour and responsibility within the family and the dis
tribution of food are essential objects of study when focussing upon on the 
relation between men and women and food in the household. 

Jack Goody,8 a British social anthropologist, points out in his studies at 
the connnections between "cuisine" - household cooking - the social struc
ture of society and social relations within households. According to Goody 
there are five different stages in the process of food production and con
sumption. The stages are: production, distribution, preparation, consump
tion and disposal. At least three of them usually take place in the home, in 
the kitchen and around the table, arenas "usually allocated to women rather 
than men... where the system of division and stratification of domestic and 
patrimonial labour is made explicit".9 Goody points at the fact that the di
vision of labour in household cooking is strongly gendered, but it is rather 
regarded as a natural order as opposed to an expression of dominance and 
subordination. 

The gendered social orders connected with food preparation are discus
sed in some essays in an anthology edited by Anne Murcott.10 A proper 

5 Veblen, a a. 

6 Barthes, a a. 

7 Bourdieu, Distinction, a a. 

8 Goody, a a. 

9 A a, s 38. 

10 Murcott 1983, a a. 

210 



meal with meat, potatoes, vegetables and gravy is the observable expres
sion of a woman who knows her place and position. She accepts the natural 
division of labour in household cooking and she knows how to distribute 
food to the members of the household according to their position. 

So far there has been relatively little done in Sweden concerning food 
and culture with the aspect of the gender division of labour. 

To summarize: food and health is one important field of research domi
nating in medical, bio-chemical, chemical and behavioural studies. The aim 
is to make people healthier by changing their food habits, supported by 
"Science". Food and culture is another field. Food is not medicine or 
chemistry, food is an organizer of social relations, food is communication. 

Chapter three deals with ideologies about food and meals. There are va
rious aspects to take into consideration. When studying ideas, attitudes and 
values connected with food and meals one important question to have in 
mind is what influence the ideology of meals has on our everyday lives. 

The concept of food as science is essential for the development of 
various experts and for the dequalification of those responsible for every
day cooking. The concept of good table manners and the changes in these 
concepts are crucial in the civilizing process, described by Norbert Elias.11  

Table manners have also been important as means of control in education. 
Table rules as well as the tradition of meals, have had great impact on the 
concept of the happy family. 

There is a tendency today to idealize Sunday dinner in the "good old 
days" and lament over the decay in modern societies, believing that meals 
are not important in families today. Empirically there is no evidence either 
for the idyllic past or the tendencies to have meals individually in modern 
families. Moral values about meals and families are expressed in these con
ceptions. 

Chapters four and five are presentations of empirical results from the 
questionnaire and the diary concerning families and the amount of work 
done in connection with cooking. 

520 names and adresses of families with children living in Uppsala and 
Umeå were the starting point for the study. Quite a large number of fami
lies chosen to take part refused to do so (22 per cent). The majority of 
those who did not want to participate were families where the adults were 
over 40. Many of them said as an exquse that their children were not 

Il Elias, a a. 
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"children" any more. Finally it was not possible to get in touch with 28 of 
the families chosen. The study is based on 348 families with children, half 
of them live in Uppsala and the other half in Umeå. 645 adults and 640 
children were members of the families in the study. 50 households (14 per 
cent) were single-parent families, among them 47 women and 3 men. The 
population in Uppsala and Umeå is charaterized by a higher level of educa
tion than the average in Sweden. The number of women with professional 
training is also higher compared with the average and so are the salaries. 
About one third of the adults - men as well as women - are classified as 
manual workers, a little less than two thirds as non-manual employees. 
Less than 2 per cent of the women are self-employed, when categorized ac
cording to the socioeconomic classification.12 

The amount of time used for household cooking in 1983 in Sweden was 
approximately 2,8 miljards hours. Cooking as such consumed 1,6 miljards 
hours. The time used for industrial production in Sweden in 1983 did not 
surpass the time used for household cooking. 

Cooking, or rather food preparation, has many components and can be 
looked at from various aspects. What methods are used - boiling, frying? 
What kind of dishes are prepared? How is cooking organized in regards to 
resources eg. time, money, natural resources, health and energy? 

The first step in my analysis was to find out who did what and it became 
obvious that the mother was the one responsible for most of the household 
cooking, while the father and children assisted her more or less occasio
nally. The kitchen is a working place where women dominate as workers. 

In my study, consisting of 348 families, there were only 22 men who 
answered the questionnaire, thereby giving the impression that they were 
responsible for the preparation of food. Two of them answered on behalf of 
their wives, and three were single parents. All together there were 17 men 
responsible for the preparation of food in families with two adults, but 
none of them for the whole area of planning, shopping and cooking. 

Generally children take a very small part in household cooking. They 
do a little of the shopping and they can make their own breakfast in the 
morning, little more. 

One important reason for women shouldering the responsibility seems 
to be the fact that they have "the cupboard in their heads". They know what 
is available at home in the refrigerator and freezer. They often start prepa

12 Socioekonomisk indelning (SEI), Statistiska centralbyrån 1982, a a. 
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ring by planning meals while still at work or on their way home. During 
breaks at work food is often a topic among women. By having "the 
cupboards in their heads" women have control and responsibility for the 
household cooking. 

The food diaries revealed much information about meals and the compo
sition of meals and dishes in various families. When concentrating on din
ner as the main meal of the day for all the 348 families in the study, less 
than 10 per cent did not have dinner at least one of the four days reported, 
and that for various reasons. The rest, about 325 families had a dinner re
ported, in 75 per cent of the cases the whole family was assembled. Dinner 
is a one-course meal in 10 - 15 per cent of the families. Most of them have 
boiled potatoes with meat, fish etc. and about 50 per cent have used the 
frying pan to prepare the main dish. 

More than half of the families have some kind of vegetable as well, 
normally tomatoes, cucumber or carrots. In about 15 per cent of the fami
lies something more is added with the main dish, eg. vegetables, fruit, spi
ces or jam. About 100 families, that is a little less than one third of them, 
have some kind of dessert such as fruit, sweets or icecream. 

Around 50 per cent had bread and butter and milk served at the dinner 
table, all this according to the food diaries. What most families have in 
common is that mothers are responsible for the household cooking. 

A multiple classification analysis (MCA) has been used to study the im
pact of women's age and professional work on household cooking. House
hold cooking has been classified in four units: work, economy, meals and 
food. Aspects of household work studied are: the division of labour and the 
time consumed for food preparation. Economy in regards to how various 
resources are used. Meals and food are divided into patterns of meals and 
types of food. Patterns of meals include numbers of meals during the day, 
breakfast and dinner as split meals or meals with all members of the family 
assembled. There is also a question about the amount of snacks during the 
days. Questions regarding food and food quality include: methods used for 
preparing food, whether fried or oven prepared and finally, the composi
tion of dishes: vegetables, fish, minced meat etc.. 

The MCA, reported in chapter six, showed that mothers spend most 
time on household cooking, especially housewives. Housewives also pre
pare more meals during the day. Other members of the family help with 
some shopping in the families where the mothers work full time outside 
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home. Surprisingly, as fried food is often fast food, housewives prepared 
fried food more often than those working full time outside home. 

A crucial question is whether it is possible at all to measure class diffe
rences in household cooking. The question of class related to the prepara
tion of food and meals is in many ways problematic as there are difficulties 
in deciding how class should be defined in a family. My starting point is 
the mother's class-position. Then I have made a distinction between fami
lies with a genuine class-position (father and mother with the same class-
position) and a mixed class-position. Families with mixed class positions 
have been divided into two groups, one with wives as manual workers and 
husbands as non-manual employees and self-employed. In the other group 
the husbands are non manual workers and their wives in a higher class-po
sition. The MCA-analysis however is based on the mother's class-position. 

The analysis shows that class has a considerable effect on patterns of 
meals, on methods used to prepare food, and on the choice of food and di
shes. The division of labour is also effected, as members of the family are 
more involved in household cooking when the mother is a higher non-ma
nual employee or self-employed. Concerning food preparation and meal 
patterns working class families have more often fried food and they tend to 
more often have split breakfasts than non-manual employees. The latter on 
the other hand, seem to have more oven-prepared food, more fish and less 
sausages and minced meat. Non-manual employees have desserts, for 
example ice-cream or fruit, far more often than working class families. 
There are no differences in regards to vegetables. 

Returning to the diaries and reading them with Bourdieu 's conception of 
distinctions in mind, I started to look for different ways of labelling extras 
and methods of preparation. I then revealed three different patterns and two 
dimensions in each of them. 

One distinction was the geografical, with one dimension north-south and 
the other connected with localities such as villages or blocks, probably 
connected with special offers in shops. Another distinction was that of age. 
Older families have more traditional dishes. One speciality, that was easily 
observed was tinned food for small children. The names of those dishes 
were either exotic or old-fashioned. They were never home-made, just 
"Semper"- or "Findus"- tinned. Still another dimension was class. Upper-
class families distinguished themselves by using more extras and more ela
borate ways of labelling the gravy, the vegetables, the dishes themselves. 
They also had more alkohol for with the dinner, wine and beer and drinks. 
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Food is obviously a social phenomenon; a way of distinguishing class in 
a social surrounding. 

When analysed within the family food is a crucial part of the division of 
labour and of gender relations of dominating and being dominated. The 
gender power system was easily recognized in the interviews. Women re
sponsible for household cooking had to cope with incompatible demands. 
As a consequence many women had a bad conscience for being insufficient 
as mothers and vives. According to Hanne Haavind's13 analysis of negotia
tions about the division of labour in the family, the mother has three con
flicting goals to fulfill. Applying them to household cooking the mother's 
first goal would be to economize time and other resources and to provide 
healthy meals at proper times. The mother's second goal would be to 
achieve this in a way that the rest of the family would appreciate. And her 
third goal would be to encourage the father to assist in preparing food to 
keep up an air of equality. The mother's task is to provide their families 
with good, nourishing and cheap food, and at the same time prepare food 
that everyone in the family likes and eats. Her reward is appreciation from 
the family members. Furthermore she has to keep up with the ideology of 
equality in the family. There are many different ways of coping and I have 
illustrated those différencies by presenting portraits of different ways or 
models. 

In chapter 7 and 8 different ways of coping with household cooking are 
illustrated with portraits of different families, built on results from inter
views, and analysed in relation to conflicting goals, ideology and reality, 
focussing on social relations between men and women - sex/gender con
tracts. 

Empirical results from the study are related to theories about gender and 
the mutual contract between couples, unwritten but based on love and po
wer with open or hidden subordination of women as a natural phenomenon. 

Three concrete factors are the starting point for negotiations: people in
volved, work to be done, and food to be chosen. Social position at work 
and at home determine the categories of class and gender. 

A close study of the division of labour in the family and the amount of 
work used in household cooking shows that there are no obvious class dif
ferences. In all social classes, women, mothers, are responsible for house
hold cooking whether they have full time jobs outside the home or not. 

13 Haavind, a a. 
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In some families the subordination of women is quite open. The main 
goal is to please the man and provide him with good service. Some other 
families have equality between men and women as an ideological goal, but 
in reality they have different ways in handling a situation with hidden su
bordination of the woman. 

The results from the interviews reveal two general patterns. One is that 
women express in various ways that they cannot cope with conflicting 
goals satisfactorily. The other is that there is a great variety of ways the 
couples deal with the gender system - men's open or hidden domination 
and women's open or hidden subordination. 

Translated by Kerstin Hägg 
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Bilaga 

TILL DEN SOM HAR ANSVARET FÖR MATEN I ERT HUSHÅLL! 

En ständigt återkommande fråga är "Vad skall vi äta i dag?" 

Frågan berör oss alla och vi som har familj vet också att den 

måste lösas snabbt. Hungriga barn vill inte vänta länge på maten. 

Mycket har undersökts och utforskats, men när det gäller arbetet i 

hemmet vet vi förbluffande litet i dag. Sambanden mellan kost och 

hälsa är tydliga, men man vet inte mycket om hur folk äter. Mat

priserna skjater i höjden, men man vet inte hur det påverkar mål

tiderna i hemmet. 

För att få en aktuell bild av mat- och måltidsvanorna i svenska hushåll, 

kommer vi att ställa en rad frågor i ca 400 barnhushåll. Ditt hushåll är 

ett av dessa. Vi behöver veta hur ni ordnar matinköpen, hur maten tillagas 

hur ofta och när ni äter, osv. Tillsammans kan vi lyfta fram arbetet 

med maten i ljuset och visa på barnhushållens villkor och möjligheter att 

ordna matfrågan i dag. 

Vi hoppas du vill hjälpa oss genom att svara på våra frågor. Ditt namn 

och dina svar har endast vi tillgång till och namnen kommer inte att 

registreras. För undersökningens del är det viktigt att alla tillfrågade 

är villiga att deltaga. Hushällen har valts ut genom lottning. Ditt hushåll 

kan därför inte ersättas av något annat. 

Om ett par veckor blir du kontaktad av en av våra medarbetare för att 

bestämma tid för sammanträffande. Då får du veta mer om undersökningen 

och kan ställa frågor. 

Vill du redan nu veta mer om vad det gäller, kan du kontakta Marianne 

Ekström på sociologiska institutionen, Umeå universitet vardagar på 

arbetstid tel 090-165964 eller hemma på kvällstid tel 090-113118. 

Vi hoppas på ett gott samarbete' 

Marianne Ekström 

Professor FK 
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Bilaga 2 
1  2 - 4  

Kort Lopmteawr 
5  

Ort 

BARNFAMILJERNAS KOSTVANOR 1984 

AnviàninqaA: 

Flagorna ikatt btevimti av dm <5om hasi havadansvaAzt $öl maten oc.h 

mottag ning <m i hiuhåZZzt. 

Bmvaw. ^xågonna genom att iåtta &tt kuya i iwtan ^äl d&t ÒVCLU-

cLtteAn&tiv da väljtA, tlizA. genom att òkAiva pd dz itxzckadz LLnjeAna. 

Om da ÖA gi$t/&amboendz, beA. v i att da även b &ivoAa,t dz £iigol 

ocm \öl din makz/maka/iambo&nde., ^öl znkzlheXzm ikuM. bmämnd 

"sambo&ndz" i ^oitiättyUngzn. 

C-m da ancLia.t öveA någon &lâga, diikvutzAa d&n mud dzn pzmon -iom 
iamla.1 in znkätzn - dagbokzn 

DITT H USHALL 
1. Vilka personer består hushållet av? 

Anteckna alla som bor i hushållet och äter där minst 

fyra dagar i veckan 

Personer: Född 

Jag själv 

Min samboende 

Barn 1, äldsta barnet 

Barn 2, näst äldsta 

Barn 3, ... etc 

Barn 4 

Barn 5 

annan hushållsmedlem 

annan hushållsmedlem 

Kvinna/ 
Flicka 

Man/ 
Pojke 

• • 6-7 9 

• • 9-10 11 

• • 12-13 14 

• • 15-16 17 

• • 13-19 20 

• • 21-22 23 

• • 24-25 26 

• • 27-28 29 

• O 30-31 32 

Xfyll.» *j 
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FÖRVÄRVSARBETE 
2a Vilket är diet yrke/din befattning? 

Förvärvsarbetar du inte nu, skall du ange yrke/syssel

sättning som du tidigare huvudsakligen haft. 

(Ange utförligt, t ex damfrisör, ekonomibiträde, hög

stadielärare, journalist, kontorist, postkassör) 

Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter 1 

• Har aldrig förvärvsarbetat 

b Vilket är din samboendes yrke eller befattning? 

Förvärvsarbetar han/hon inte nu, skall du ange yrke/ 

sysselsättning som han/hon tidigare huvudsakligen haft. 

(Ange utförligt, på samma sätt som i föregående fråga.) 

Beskriv kortfattat hans/hennes arbetsuppgifterJ 

• Har aldrig förvärvsarbetat 

3 Vilken är din huvudsakliga arbetstid eller skiftform? 

Vilken är din samboendes huvudsakliga arbetstid eller 

skiftform? 

Jag 
själv 

Min 
samboende 

Enbart dagtid 

Enbart kvällstid eller nattid 

2-skiftsarbete 

3-skiftsarbete med kontinuerlig 
drift (även "5-skift") 

3-skiftsarbete med intermittent 
drift 

Oregelbunden förläggning över 
dygnet och veckan enligt särskilt 
arbetsschema eller turordning 
(Turlistetid) 

Annan arbetstidsförläggning, ange 
vad 

Förvärvsarbetar inte just nu 

• • • 
P 
• 
• 

• 
D 

• • • 
• 
O 
• 

P 
P 
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Ifylle» ej 

4a Vad gjorde du förra veckan? 

Kryssa för det eller de alternativ som gällde för dig. 

Vad gjorde din samboende förra veckan? 

I Anställd 

j Tjänstledig (inklusive "barn
ledig" och ledig för studier) 

3 Skötte eget lantbruk 

* Skötte eget företag 

5 Studerade 

g Arbetslös, permitterad eller 
väntade på arbete 

_ Arbetslös sedan mer än ett 
helt ar 

8 Hjälpte till i familjemedlems 
företag 

9 Förtidspensionerad 

10 Ålders- eller tjänste
pensionerad 

II Skötte hushållet 

12 Gjorde militärtjänst 

'3 Sjukskriven 

Annat, ange vad 

Jag Min 
själv samboende 

• • • • 
• • • • • D 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • 

b Vilket av alternativen ovan är normalt din huvudsakliga^— 

sysselsättning? Sätt en ring kring rutan för denna. ( U—IJ ) 

Ringa också in din samboendes huvudsysselsättning. 43-M 
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5a Hur mänga dagar i veckan går eller åker du i genomsnitt 

till jobbet under en "normalvecka"? 

Hur mänga dagar i veckan går eller Iker din samboende 

till jobbet under en "normalvecka"? 

Jag själv Min samboende 
1 dag • • 
2 dagar • • 
3 dagar • • 
4 dagar • • 
5 dagar • • 
6 dagar • • 
7 dagar • • 
Förvärvsarbetar inte just nu • • 

b Hur många timmar i veckan arbetar du vanligen i ditt 

förvärvsarbete? 

Hur många timmar i veckan arbetar din samboende vanligen 

i sitt förvärvsarbete? 

Jag själv Min samboende 

• • 
Förvärvsarbetar 35 timmar eller 
mer i veckan 

Förvärvsarbetar 20-34 timmar i 
veckan 

Förvärvsarbetar 11-19 timmar i 
veckan 

Förvärvsarbetar 6-10 timmar i 
veckan 

Förvärvsarbetar 1-5 timmar i 
veckan 

Förvärvsarbetar inte just nu 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Hur lång tid tar det ungefär för dig att komna till 

arbetet? 

Hur lång tid tar det för din samboende att komna till 

arbetet? 

(sammanlagd restid + väntetid + gångtid) 

Jag själv Min samboende 
- 15 minuter • • 
16 - 30 minuter • • 
31 - 60 minuter • • 
61 - 90 minuter • • 
mer än 90 minuter • • 
Förvärvsarbetar inte just nu • • 
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Ifylld ej 

6 Vilken av dessa utbildningar är den högsta du har 

genomgått och avslutat? 

Vilken av dessa utbildningar är den högsta din sam

boende har genomgått och avslutat? 

Jag själv Min samboende 

1 Fol kskola 

2 Grundskola, enhetsskola 

3 Realskola 

4 Flickskola, normalkompetens 

5 Fackskolan (fanns mellan 
1963-71) 

6 Gymnasium 

7 Universitet eller högskola 

8 Annan utbildning, vilken? 

• • • • • • • • • • 
• • • • 
n • 

7 Är du själv eller din samboende inflyttad från annat land? 

Jag själv Min samboende 

1 Nej • • 

2 Ja • • 
från vilket land? 

3-5 
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BOSTADEN 

8a Bor ni i ...? 

• villa 

I I Radhus. kedjehus 

I~1 Flerfamiljhus 1-3 våningar 

1 iFlerfamiljhus A våningar eller ner 

• Annat, vad? 

b På vilket sätt disponerar ni bostaden? 

£]Äger bostaden, 

Q Har bostadsrätt, insatslägenhet 

\ jHyr bostaden 

I I Annat, vad? _________________ 

9 Har ni tillgång till trädgård? 

Q Nej 

Q Ja, i anslutning till bostaden 

Q Ja, vid torp, somnarstuga och liknande 

Q] Ja, kolonilott 

• Ja, annat alternativ, vad? 
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I fy II et sj 

LIVSMEDEL 

I livsmedelsbutikerna kan man köpa det som jehövs för att 

laga mat. Man kan också skaffa livsmedel på andra sätt, t ex 

odla själv, plocka bär i skogen, jaga, fiska. Hur gör ni i 

ert hushåll? 
1 2 3 4 

Allt Om Bara Ingen
eller kring en ting 
nästan hälften mindre alls 
allt vi av det del av 
behöver vi be det vi 

höver behöver 

Odlar ni själva? 

Potatis P • • • 58 

Grönsaker • • • • 55 

Frukt • • • • 60 

Bär • • • • fil 

Plockar ni? 

Skogsbär/vilda bär • • • 62 

Jagar- fiskar ni? 

Kött • • • • 63 

Fisk • • • • Ä4 

Köper ni billigt t ex 

direkt av odlare eller 
får ni, t ex av för
ä l d r a r ,  3 l ä k t ,  v ä n n e r . .  

Potatis • • • • 65 
Grönsaker • P • P 66 
Frukt • • • • 67 
Bär • • • • 66 
Kött • • • • 69 
Fisk • • • • 70 

Är det något av det här (odla, plocka, jaga fiska, köpa 

b i l l i g t )  s o m  n i  g ö r  m e r  nu än för två år sedan? 

I så fall vad? 71-
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11 Pâ många håll i landet kan man nu själv plocka potatis, 

grönsaker frukt a m hos odlare, si kallad "självplock". 

Har n i i ert hushill prövat pi detta? 

Självplock potatis 

Självplock grönsaker 

Självplock frukt 
Självplock bär 

Ja, ofta 

• • • • 

Ja, vid några 
tillfällen 

• • • • 

Nej, aldrig 

• • • • 

INKDP A V LIVSMEDEL 
12 Brukar ni i förväg planera och skriva upp vilka 

livsmedel som skall köpas? 

• Nej, aldrig 
• Ja, någon gång 

d] Ja, ofta 

• Ja, nästan alltid 

13 Hur o fta köper ni livsmedel till hushållet? 

• Varje dag eller nästan varje dag 

•  3 - 4  g å n g e r  i  v e c k a n  

• l - 2  g å n g e r  i  v e c k a n  e l l e r  m e r a  s ä l l a n  
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14 Brukar ni göra storköp av livsmedel t ex konserver, 

mjöl, socker, djupfrystm m - att ha i lager hemma? 

• Nej, aldrig 

• Ja, någon gång 

n Ja, ofta 
• Ja, nästan alltid 

15a När du köper livsmedel till hushållet, väljer du då 

varor med "röda lappar", dvs extrapriser? 

• Nej, aldrig 

• Ja, någon gång 

• Ja, ofta 

• Ja, nästan alltid 

b När du köper livsmedel till hushållet, väljer du då 

varor efter jämförpriser? 

P. Nej, aldrig 

• Ja, någon gång 

n Ja, ofta 

• Ja, nästan alltid 

c När du köper livsmedel till hushållet, väljer du då 

varor efter innehållsdeklaration? 

• Nej, aldrig 

• Ja, någon gång 

I I Ja, ofta 

• Ja, nästan alltid 

d När du köper livsmedel till hushållet, väljer du då 

efter butikens veckoslutserbjudanden? (annonser, reklam

blad o dyl) 

• • • • 

Nej, aldrig 

Ja, någon gång 

Ja, ofta 

Ja, nästan alltid 
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Ifyllas «J 

16 Vem köper livsmedel till hushållet? 

Kryssa för det alternativ som passar bäst i ert hushåll 

i Q Enbart jag 

»• Enbart min samboende 

3 Q Bida, men mest jag 

4 j~l Båda, men mest min samboende 

sD Båda lika ofta 

6 QAlla tillsammans, både barn och vuxna 

7 Q Jag och barnet/barnen 

8 Q Min samboende och barnet/barnen 

9 Q Enbart barnet /barnen 

10 • Annat sätt, vad? 

17 Hur ofta köper barnet/barnen livsmedel till hushållet? 

för liten 
Barnet/barnen köper livsmedel: ofta ibland sällan/ 

aldrig 
att hjälpa 
till 

10 ' Barn 1 äldsta barnet • • • • 
11 Barn 2 näst äldsta • • • • 
12 Barn 3 ... etc • • • • 
13 Barn 4 • • D • 
14 Barn 5 • • • • 
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Ifyllea ej 

18a Var äter ni oftast era måltider under arbetstid? 

Jag Min 
själv samboende 

Äter hemma • • 
Tar med mat hemifrån • • 
Äter i personalmatsal P • 
Äter på restaurang • • 
Äter i gatukök/"korvkiosk" • • 
Annat alternativ, vad? • P 16 

b Om det finns småbarn (barn under skolålder) i hushållet, 

var äter det/de oftast sina måltider under dagen? 

• Äter hemma 

• Äter hos dagmamaa eller på daghemmet 

• Annat alternativ, vad? 

KOSTNADER F ÖR M ATEN 

19a Brukar ni beräkna och skriva upp hushållets utgifter för 

längre perioder, t ex ett halvår eller mera framåt i tiden, 

dvs göra upp budget? 

1 [Z] Nej » har ald rig gjort det 

» • Ja, gör det ibland 

3 jH Ja, har alltid gjort det 

« • Inte nu, men gjorde det förr (före 1981) 

5 • Inte tidigare, men gör det numera (efter 1981) 

b Brukar ni kontrollera på något sätt, genom att föra kassa

bok, spara kvitton, hur mycket pengar som går åt till olika 

ändamål - mat, kläder, bilen, bostaden osv? 

1 • Nej, har aldrig gjort det 

2 Q Ja» g°r det ibland 

3 • Ja, har alltid gjort det 

4 • Inte nu, men gjorde det förr (före 1981) 

5 Q Inte tidigare, men gör det numera (efter 1981) 
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Ungefär hur mycket beräknar du att maten kostar per månad? 

Ange kostnaderna för det egna hushållet. Räkna inte med 

matkostnader för dagbarn du tar emot, inte heller eventuell 

hund- eller kattmat. 

Ange också kostnaderna för måltider i personalmatsal, 

restaurang o dyl. -"utematen" - för samtliga. 

Maten hemma Maten ute 

200 kronor eller mindre • • 
201-400 • • 
401-600 • • 
601-800 • • 
801-1000 a D 
1001-1200 • • 
1201-1400 • • 
1401-1600 • • 
1601-1800 • • 
1801-2000 • • 
2001-2200 • • 
2201-2400 • • 
2401-2600 • • 
2601-2800 • • 
2801-3000 • • 
3001-3200 • • 
3201-3400 • • 
3401-3600 • • 
3601-3800 • • 
3801-4000 • • 
4001 kronor eller mer • • 
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Ifylles aj 

21 Hur stora var era sammanlagda inkomster före skatt 

förra året? (Står i deklarationsblanketten/blanketterna 

under sammanräknad inkomst) 

• Mindre än 50000 kronor 

• 50000-59000 

• 60000-69000 

• 70000-79000 

• 80000-89000 

• 90000-99000 

• 100000-109000 • 110000-119000 • 120000-129000 • 130000-139000 • 140000-149000 
p 150000-159000 

• 160000-169000 • 170000-179000 • 180000-189000 • 190000-199000 • 200000 eller mer 

PLANERING A V MALTIDER 

22 Brukar ni i förväg tänka igenom vad ni skall äta under de 

närmast följande dagarna? 

• Nej, aldrig 

• Ja, någon gång 

• Ja, ofta 

[^]ja, nästan alltid 
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27-

29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 

3fi 

37 

38 

39 

23 Om ni brukar planera, ven gör denna planering? 

1 Q Enbart jag 

2 Q Enbart nin samboende 

3 • Båda, men mest jag 

4 Q Båda, men mest min saaboende 

Båda lika ofta 

Alla tillsammans, både barn och vuxna 

7 Q Jag och barnet/barnen 

81 j Min samboende och barnet/barnen 

9 I I Enbart barnet/barnen 

10 • Annan sätt, vad? 

24 Hur viktigt anser du att följande är när ni bestämmer vad 

ni skall äta? , •> i 

Omväxling i kosten 

Mycket 
viktigt 

• 

Ganska 
viktigt 

• 

Ganska 
oviktigt 

• 

Vad som är billigt i butiken 
den dagen, extraerbjudanden • • • 
Matens näringsvärde • D D 
Att maten är billig • • • 

Vad man har för rester henna • • • 

Vad barnen ätit tidigare under 
dagen 

• • • 

Vad barnen tycker om • • • 

Vad jag ätit tidigare under 
dagen • • • 

Vad jag tycker om • • • 

Vad min samboende ätit tidigare 
under dagen • • • 

Vad han/hon tycker om • • • 

Annat, vad? 
• • • 
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Ifyllea ei 

25 Vilket av följande passar bäst in på ert kosthåll? 

1 t^J Blandad kost med ganska mycket kött 

2 Q3 Blandad kost med ganska mycket fisk 

3 • Blandad kost, men övervägande grönsaker och rotfrukter 

« • Blandad kost utan speciell inriktning 

5 • Vegetarisk kost, lakto -

6 • Vegetarisk kost, vegan -

7 • Annat, vad? 

26a Har ni ändrat kosten under de senaste två åren? 

I I Nej, vi äter samma sorts mat som förut 

• Ja, vi har alla ändrat kosten 

Ja, men endast någon/några i hushållet har 

^ ändrat kosten 

b Om ni har ändrat kosten, vad är den främsta anledningen ? 

• På inrådan av läkare eller dietist 

• För att må bättre och hålla vikten 

• För att minska på matkostnaderna 

• Annan anledning, vad? 
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44 

45 

46 

47 

46 

49 
50 

51 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 
59 

60 

61 

62 
63 

64 

65 

66 

INFORMATION OM MAT 

27a Läser du artiklar om mac i: 

Ofta Ibland Sällan/ 
aldrig 

Allt om mat • • • 
Den goda maten • n • 
Gourmet • • • 
Hälsa • • • 
ICA-kuriren • • • 
Må bra • • • 
Vi • • • 

b Läser du artiklar om mat i andra tidningar? 

Ange i så fall vilka 

Veckotidningar, tidskrifter: 

Dagstidningar, kvällstidningar: 

Of ta 

P • • • 
• • • 

Ibland 

• • • • 
• • • 

28 Lagar du mat och bakar efter recept ur: 

Kokbok 

Receptklubb 

Allt om mat 

Den goda maten 

Gourmet 

Hälsa 

ICA-kuriren 

Ml bra 

Vi 

Andra veckotidningar, tid
skrifter 

Dagstidningar, kvällstidningar 

Recept du fått av grannar, 
vänner, arbetskamrater m fl 

Ofta Ibland Sällan/ 
aldrig 

• • • • • • • • • • • • • • • • • P • • P • • • • • • 
a • P 
p • • • P • 
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Ifyllas 

MATLAGNINGSARBETE 

29 Tycker du om att laga mat? 

i 1 j Nej, jag vill helst slippa 

2 1 j Jag ser det som ett rutinjobb som måste göras 

3 1 I Ruti njobb för det mesta, men roligt ibland 

* [ [ Ja, jag tycker att matlagning är roligt 
5 1 1 Anna n åsikt, vad? 70 

1 2 3 4 5 
30 Allt Om Bara Ingen Ingen

eller kring en ting ting 
nästan hälften mindre alls alls 
allt av det del av Köper Äter 
vi be vi be det vi färdigt inte 
höver höver behöver sadant 

a) Hur mycket bakar ni? 

Mjukt matbröd • • • • • 71 

Vetebröd/bullar • • • • • 72 

Kakor/kaffebröd • • • • • 73 

b) Hur mycket syltar och 
saftar ni? 

Sylt • • • • • 7« 
Saf t • • • • • 75 
Marmelad • • • • • 76 

c) Hur stor del av ert 
behov av djupfryst "frukt 
och grönt" fryser ni m 
sj älv? 

Grönsaker • • • • D 77 
Frukt • • • P • 78 
Bär • • • • • 79 
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Vilka av följande hushallsredskap äger ni eller har 

möjlighet att låna? 

1 
Äger 

2 

Äger inte 

3 
Lånar 

Mlttsats (dl-msk-tsk-krm) D • • 
Litermått • • • 
Rivjärn • • • 
Särskild hushållssax , kökssax • • • 
Signalur ("äggklocka") • • • 
Stekpannelock • • • 
Ugnssäker form • • • 
Kastrull, 3-4 liter • • • 
Stektermometer • • • 
Råkostkvarn (handdriven) • • • 
Hushållsväg • • • 
Syltgryta, 10-15 liter • • • 
"Saftmaja" • • • 
Brödrost • • • 
Elektriskt våffeljärn • n • 
Elektrisk kaffebryggare • • • 
El-visp • • • 
Food-processor • • • 
Mixer (enbart) • • • 
Matberedningsmaskin 
(typ Assistent, Bosch o dyl) 

• • • 
Mikrovågsugn • • • 

i £ 
5 Ç: 

252 



b) Hur ofta använder ni redskapen 

00 
U <9 0) " O 

1-4 1) 4) • «-> 
U 00 < 9 <0 > 

•r4 
<V 00 c •<d "O C 4) fl •f-j u M 02 « W > C 

• 

0) 00 73 
u m 00 c •«a ®<Tj 2 6 

• 

P • 

P • 

• • 

• • 

• • 
• p 
• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• p 
• • 
• • 

• • 

• • 

• • 
• • 

• p 
P p 
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Ifylls» ej 

32a 

• • • • • • • 
e • 
Q • 

Vem lagar frukost/morgonmàl? 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst i ert hushåll) 

Jag lagar praktiskt taget alltid frukost 

Hin samboende lagar praktiskt taget alltid frukost 

Vi vuxna turas om, har bestämda dagar 

Vi vuxna turas om, som det faller sig 

Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid frukost 

Vuxna och barn turas om, har bestämda dagar 

Vuxna och barn turas om, som det faller sig 

Var och en gör sin egen frukost 

Vi gör på annat sätt, vi gör så här 

b Vem lagar övriga måltider? 

P Det är praktiskt taget alltid jag som lagar maten 

• Det är praktiskt taget alltid min samboende som lagar maten 

• Vi vuxna turas om, har bestämda dagar 

• Vi vuxna turas om, som det faller sig 

O Det är praktiskt taget alltid barnen som lagar maten 

• Vuxna och barn turas om, har bestämda dagar 

• Vuxna och barn turas om, som det faller sig 

• Var och en gör sin egen mat 

dl Vi gör på annat sätt, vi gör så här 

33a Hur mycket hjälper barnet/barnen till med matlagning i hushållet? 

för liten 
Barnet/barnen lagar frukost: sällan att hjälpa 

ofta ibland aldrig till 

49 Barn 1 äldsta barnet • • • • 
50 Barn 2 näst äldsta • • • • 
51 Barn 3 •..etc • • • • 
52 Barn 4 • • • • 
53 Barn 5 • • • O 
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b Barnet/barnen lagar övriga måltider: 

ofta ibland sällan för liten 
aldrig att hjälpa 

till 

Barn 1 Äldsta barnet • • • • 5* 

Barn 2 näst äldsta • • • • 55 

Barn 3 ...etc • • • • 56 

Barn 4 • • • • 57 

Barn 5 • • • • 58 

34 Hur upplever du de dagliga måltiderna hemma? 

1 • Det är mest bråkigt och besvärligt 

2 • Det gäller bara att få något i sig 

3 dl Ganska trevligt, men samtidigt lite rörigt 

4 • Det är sköna och trivsamma stunder 

5 • Annan åsikt, vad? 

DETTA VAR SISTA FRÅGAN - TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

HAR DU NÅGOT ATT TILLÄGGA SA SKRIV DET GÄRNA HÄR 
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DAGENS MÅLTIDER I HEMMET 
V e c k o d a g  

S ä t t  k r y s s  f ö r  v a r j e  g å n g  n å g o n  i  h u s h å l l e t  ä t e r  n å g o t ,  
m e l l a n m å l  e l l e r  m å l t i d .  

O m  d a g b a r n  e l l e r  g ä s t e r  ä r  m e d  o c h  ä t e r  e l l e r  " f i k a r " ,  
s ä t t  k r y s s  ä v e n  f ö r  d e m .  

-S -C 
S B 

Cl) COI 

K l o c k a n  

0 4 - 0 5  ! 

0 5 - 0 6  

0 6 - 0 7  1  

0 7 - 0 8  

0 8 - 0 9  

0 9 - 1 0  

1 0 - 1 1  

1 1 - 1 2  

1 2 - 1 3  i 
I  

1 3 - 1 4  i  !  Î 
1 4 - 1 5  j  i  1  
1 5 - 1 6  ! 1  
1 6 - 1 7  1 

1  i  i  1  !  i  I  
1 7 - 1 8  i  

i  i  " •  
. . . L  I . . .  

1 8 - 1 9  1  1  

1 9 - 2 0  

2 0 - 2 1  

2 1 - 2 2  

2 2 - 2 3  

2 3 - 2 4  
i  i  

V a r  d e t  e n  v a n l i g  d a g ,  b r u k a r  n i  ä t a  s ä  h ä r ?  n e j  

O m  d e t  i n t e  v a r  e n  v a n l i g  d a g t  v a d  v a r  d e t  d i  s o m  v a r  a n n o r l u n d a ?  
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Bilaga 4 

Enkät till datainsamlarna 

Frågor om datainsamlingen "Barnfamiljernas kostvanor 1984". 

1. Jag skickade ett introduktionsbrev till hushållen någon/några veckor 
innan du kontaktade dem. Om du fick höra några kommentar et till 
brevet... 
Var det något man tyckte var bra? 
Varför eller på vilket sätt var det bra? 
Var det något man tyckte var dåligt? 
Varför eller på vilket sätt var det dåligt? 

2. Hur tyckte du att man reagerade i hushållen, när du tog första kon
takten (vanligtvis vid ett telefonsamtal)? 
Berätta: 

3. Hur reagerade man i hudhållen när du kom för att lämna materialet? 
Vad hände? Vad sade man? Vad gjorde man? 
Berätta: 

4. Hur reagerade man när du kom för att hämta materialet? 
Berätta: 

5. Sade man i hushållen något om den tid det tagit för dem att vara med 
i undersökningen? Vad sade man? 

6. Hushållens synpunkter på enkäten. 
Var det något man tyckte var bra? 
Varför eller på vilket sätt var det bra? 
Var det något man tyckte var dåligt? 
varför eller på vilket sätt var det dåligt? 

7. Har någon/några frågor vållat missförstånd? 
I så fall vilken fråga och hur? 
Fråga nr: Problem: 
Fråga nr: Problem: 
Fråga nr: Problem: 
Fråga nr: Problem: 
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8. Hushållens synpunkter på dagbok och måltidsschema 
Var det något man tyckte var bra? 
Varför eller på vilket sätt var det bra? 
Var det något man tyckte var dåligt? 
Varför eller på vilket sätt var det dåligt? 

9. Har någon/några uppgifter vållat missförstånd? 
I så fall vilken/vilka uppgifter och hur? 

10. Berätta om dina erfarenheter av datainsamlingen. Skriv ner dina syn
punkter. Stort och smått! Positivt och negativt. Dina synpunkter är 
viktiga eftersom de kan hjälpa mig i min forskning om maten. 

Tack! Hälsningar från Marianne 
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Bilaga 5 

Tabell 1 Tidsschema för kontakten med bushållen. 

Vecka Arbetsuppgift 

8 Brev till hushållen med infonnation o m projektet 

9 och 10 Utbildning av datainsaml are i Umeå o ch Uppsala samt informati on 
till kontaktpers on i Uppsala. (I. Andersson*)) 

11 • 15 Hushållen för matdagbok 

16 - 17 Påsklov. Ingen registrer ing av matvanor 

18 - 21 Kontakt med hus håll som inte nåddes unde r veckorna 11-15 

21 - 23 Redovisning av insamlat materi al. Enkät till alla som hjälpt till 
vid insamlandet av dat a 

1) Inger An dersson, lektor vid BE HT, nuvarande IHV, ställde generöst upp med 
hjälp som kontak tperson mellan mig och de studerande. 

Tabell 2 Hushåll som inte deltog i undersökningen. 
Taxerad inkomst 1984. 
Absoluta tal och procent. 
N = 136. 

Taxerad inkomst Antal hushåll Procent 
Kronor 

<100 000 4 7 3 4 
-150 000 3 8 2 8 
-180 000 27 20 
>180 000 24 18 

Summa 136 100 
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Tabell 3 Äldsta barnets ålder med specificering av dem som är 18 
år och äldre. 
Absoluta tal och procent. 
N = 348. 

Ålder i år Abs Procent 

22 
21 
20 
19 

^18 

3 
2 
9 

17 
317 

5 
91 

Summa 348 100 

Tabell 4 Barnens ålder. Uppdelat efter skolstadier. 
Procent. 
N = 640 

Åldersgrupp Barnl Barn2 Bam3-5 Totalt 
procent procent procent procent 
n=348 n=229 

fi il c n=640 

Högstadiet och äldre 36 19 10 27 
Låg- och mellanstadiet 37 31 33 35 
Förskolestadiet 28 49 57 38 

Summa 100 100 100 100 

Tabell 5 De vuxna hushållsmedlemmarnas utbildning. 
Procent. 
N = 6 4 2. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män 
n=345 n=297 

Grundskola 24 30 
Gymnasium 25 26 
Postgymnasial utbildning 35 34 
Övrigt 16 10 

Summa 100 100 
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Tabell 6 De vuxna hushållsmedlemmarnas yrke. 
Procent. 
N = 642 

Yrke Kvinnor Män 
n=345 n=297 

Arbetare 35 34 
Tjänstemän 58 56 
Egen företagare 2 8 
Studerande 3 2 
Hemmaibetande 2 

Sumina 100 100 

Källa: SCB, "Socioekonomisk inledning", Meddelan den i sam ordningsfrågor, 1982:4. 

Tabell 7 Arbetstidens förläggning. Dagtid eller skift. 
Procent. 
N = 6 4 2 

Arbetstidens förläggning Kvinnor Män 
n=345 n=297 

Dagtid 68 77 
Skift eller natt 18 19 
Förvärvsarbetar inte 14 4 

Summa 100 100 

Tabell 8 Förvärvsarbetstid per vecka. Heltid och deltid. 
Procent. 
N = 639 

Arbetstid per vecka Kvinnor Män 
n=342 n=297 

Heltid 35 86 
Halvtid 41 7 
Deltid <19 timmar 8 1 
Förvärvsarbetar inte 16 5 

Summa 100 100 
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Tabell 9 Antal förvärvsarbetsdagar per vecka. 
Procent. 
N=634 

Arbetsdagar per vecka Kvinnor 
n=338 

Män 
n=296 

1 - 2  d a g a r  
3 dagar 
4 dagar 
5 dagar 
6-7 dagar 
Förvärvsaibetar inte 

5 
13 
14 
52 

1 
15 

1 
1 
4 

80 
8 
5 

Summa 100 100 

Tabell 10 Bostadstyp i 
årsinkomst. 
Procent. 
N = 3 4 1 .  

relation till hushållets sammanlagda 

Inkomst 
£100 000 

n=42 
110 000-140 000 

n=63 
150 000-170 000 

n=108 
£180 000 

n=78 

Villa/radhus 273) 60 69 2) 793) 

Hyreslägenhet 73 3> 40 31 2) 213) 

Summa 100 100 100 100 

Signifikans: 
1) p<0,05 
2) p<0,01 
3) p<0,001 
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Tabell 11 Några jämförelser mellan Uppsala och Umeå 
kommuner och riket. 
Avser 1984. 

Uppsala Umeå Riket 

Folkmängd 152 351 84 204 8 3 41 992 

Medelinkomst män, 20-64 år 61 000 63 000 58 000 

Medelinkomst, kr, kvinnor, 20-64 år 38 000 39 000 32 000 

Procent kvinnor som yrkesarbetar, 20-64 år 66 69 61 

Procent arbetslösa, 1 6-64 år 2,2 3,1 3,2 

Andel högskoleexaminerade i procent 
av befolkningen, 16-74 år 25,1 21,2 10,7 

Källa: Herakles progratnmet, Samhällsfakta AB, Lund 1989. 
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