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Abstract 

A family is sitting down and eating together, the father says to his child ”do not play with the 

food”. Situations like this are something we can understand and relate to. An interest was 

raised for the children’s dinner and where the understanding of how we behave around the 

dining table comes from. The purpose of this study was to investigate how cultural knowledge 

was transmitted in children’s education at the everyday dinner. Particapatory observations 

have been conducted with three families living in Stockholm’s suburban areas to investigate 

this. Complementary qualitative interviews with the parents in the families were conducted to 

gain a deeper knowledge of the dinner for the family with children. Data collected from the 

performed methods have been analyzed with two different qualitative content analyzes, 

domain analysis and analytic induction. Domain analysis focuses on terms and concepts for 

creating cultural domains. Analytic induction focuses on allowing collected data to derive an 

additional response. Thus, two domains were seperated by the use of the first analysis 

method; Good parenting and Good meal behavior. Using the second analysis method, themes 

were created underlying to these domains; admonitions, encouragement, authorities, power 

relationships, food, particapants’ actions, expectations/hope/ideal and table manners. The 

themes actions and expectation were the most common in results and usually in relation to 

each other. Child education is evident in the relationship between Good parenting and Good 

meal behavior and the conclusion of this work is that the meal becomes a means of 

transferring knowledge. As knowledge is based on an understanding of context, a dinner of 

contradictions is created, which opens up for future studies. 

Sammanfattning 

En familj sitter ner och äter, pappan säger till sitt barn ”lek inte med maten”. Situationer som 

den här är något vi kan förstå och relatera till. Ett intresse väcktes för barnfamiljens middagar 

och vart den förståelse gällande hur vi beter oss runt matbordet kommer ifrån. Syftet med 

studien är att undersöka hur kulturell kunskap överförs i from av barnuppfostran under 

barnfamiljers vardagsmiddagar. För att undersöka detta har deltagande observationer utförts 

hos tre familjer i Stockholms villaförorter. Kompletterande kvalitativa intervjuer med 

föräldrarna i familjerna utfördes för att få en djupare kunskap om middagens innebörd för 

barnfamiljen. Insamlad data från utförda metoder har sedan analyserats tillsammans med två 



olika kvalitativa innehållsanalyser, domän analys och analytisk induktion. Domän analys 

fokuserar på termer och koncept för att skapa kulturella domäner. Analytisk induktion 

fokuserar på att låta insamlad data härleda ytterligare svar. Två domäner urskildes genom 

användandet av den första analysmetoden; Det goda föräldraskapet och Det goda 

måltidsbeteendet. Med hjälp av den andra analysen skapades teman underliggandes till dessa 

domäner; Tillsägelser, uppmuntran, auktoriteter, maktrelationer, mat, deltagarnas agerande, 

förväntningar/förhoppningar/ideal och bordsskick. Teman agerande och förväntningar var 

det mest förekommande i resultat och oftast i relation till varandra. Barnuppfostran visar sig i 

relationen mellan Det goda föräldraskapet och Det goda måltidsbeteendet och slutsatsen för 

detta arbete är att måltiden blir ett medel för överföring av kunskap. Då kunskap baseras på 

förståelse av kontext skapas en middag av motsägelser vilket öppnar upp för framtida studier.  

Nyckelord: familjemiddag, föräldraskap, kultur, måltidsbeteende 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Detta arbete har tolkat familjemiddagen som ett medel för barnuppfostran. Syftet är att 

undersöka hur kulturell kunskap överförs i form av barnuppfostran under familjemiddagen. 

Uppfostran delas upp i det goda föräldraskapet och det måltidsbeteendet. Där gott 

föräldraskap ses genom de förväntningar och föreställningar som finns på ageranden och gott 

måltidsbeteende är ett agerande utifrån förväntningar. Barnfamiljer i Stockholms villaförorter 

valdes ut och observerades med kompletterande intervjuer. Observationerna ledde till en 

förståelse över hur middagen ser ut hos olika familjer och vad som förmedlas under den. 

Intervjuerna med föräldrarna gjordes för att förstå hur de såg på middagens innebörd. Teorier 

om kultur och måltidens innebörd användes för att förstå den data som samlades in. Den 

förståelse som skapas leder till slutsatsen att familjemiddagen blir ett medel för att överföra 

kulturell kunskap. 
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1. Inledning 

Jag har växt upp med att få höra att hur jag beter mig runt matbordet förmedlar vem jag är. 

”Sitt ordentligt på stolen när du äter annars kommer du aldrig få en flickvän” säger mamma 

när jag är hemma på besök, idag kanske mer på skämt men ändå en påminnelse. Ett minne 

kommer tillbaka från ungdomen när under en middag hos en vän sitter jag där och väntar på 

ett ”varsågoda” som inte kommer. En ung Victor sitter och äter med en familj barbarer som 

inte säger varsågoda innan dom börjar äta. Han kan inte förstå hur människor väljer att skyffla 

mat med en sked istället för att använda kniv och gaffel. Under hans uppväxt möts han gång 

på gång av situationer som är annorlunda från hur han förväntar en måltid ska utspela sig. Det 

var inte förrän senare jag förstod att den måltidskultur jag växt upp med inte är den enda 

sanning. Kontinuerligt använder jag den kulturella kunskap jag lärt mig för att förstå de 

situationer där explicit och implicit kunskap förmedlas under middagen. Ett intresse väcktes 

senare under min gastronomiutbildning för att förstå måltidens innebörd och hur den 

förmedlas. I denna uppsats har barnfamiljers middagar studerats ur ett kulturellt perspektiv 

med fokus på överförandet av kunskap från förälder till barn. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur överföring av explicit och implicit kulturell kunskap 

sker i form av uppfostran under barnfamiljers vardagsmiddagar. Syftet kommer besvaras med 

följande frågeställningar: Hur synliggörs normer om socialt accepterat beteende under 

familjemiddagen? Hur påverkas familjen av kulturella normer? 

3. Bakgrund 

3.1 Familj 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver familjen som en samhällsorganisation grundad i 

äktenskap och blodsband mellan familjemedlemmarna. Familj som begrepp är subjektivt och 

utgör ingen stabil enhet då det är familjen själv som definierar denna. Människor tillhör ofta 

två familjer under sin livstid, föds in i en och den som senare skapas genom äktenskap. Den 

subjektiva familjen varierar och förändras genom utflyttning, äktenskap, skilsmässa, födsel 

och död (NE, 2017). Sociologerna Bäck-Wiklund och Bergsten (1997, s. 14) beskriver den 

moderna familjen som en tvåförsörjarfamilj där båda partners försörjer familjen genom 

lönearbete, något som skapades mellan 1960- och 1980-talet då den svenska hemmafrun 

försvann. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997, s. 111) beskriver föräldraskapet som ett 
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månfaciterat begrepp. Det innebär att förstå sina barns behov samtidigt krävs att ett korrekt 

agerande ska ske utifrån de förväntningar och föreställningar som finns i samhället och den 

sociala omgivningen.   

3.2 Familjemiddag 

Professor Herbert Meiselman (2000, s. 8-9) beskriver familjemiddagen som essentiell för 

familjens enhetlighet och en form av socialisering och socialt utbyte där måltiderna kan vara 

både formella, informella och intima samtidigt. Dessa måltider spelar en stor roll inom den 

sociala reproduktionen inom familjen då äta tillsammans innebär en samhörighet (Meiselman, 

2000, s. 8). När familjer får barn så markeras detta ofta genom en förändring inom 

måltidsvanor. En medvetenhet gällande nyttig mat ökar och mat blir en generellt större del i 

det vardagliga livet (Anving, 2012, s. 107). Sociologen Terese Anving (2012, s. 107-108) 

beskriver förändringar i måltidens innebörd när barn inkluderas i familjen, där middagen 

kommer att innebära repetition och rutiner. Hon beskriver hur gamla rutiner förändras och hur 

måltidens innebörd kommer att kretsa runt barnen (Anving, 2012, s. 107). Dessa nya rutiner 

kommer att skapa en ny innebörd för barnfamiljens måltid då den också kommer att handla 

om vad som är socialt accepterat beteende där lärandet börjar med bordsskick (Cinotto, 2006, 

s. 21-22). Familjemiljön blir ett ramverk för socialisering, barnen får lära sig om mat och hur 

de beter sig i relation till den och måltiden (Meiselman, 2000, s. 8). Ett projekt inom 

småbarnsfamiljer blir ofta att förespråka och kräva användandet av bordsskick (Meiselman, 

2000, s. 9). Bordsskick som är normmässigt ansett som en väsentlig del inom bra socialt 

beteende (Sunstein, 1996, s. 914). Att äta tillsammans är centralt för att bo tillsammans och är 

en form av socialisering som kan ses genom val, förberedning servering och konsumtion av 

mat (Kremmer, Andersson & Marshall, 1998, s. 49). Kremmer et al. (1998) menar att 

måltidens symboliska innebörd förändras i en parrelation och visar sig genom ny form av 

regelbundhet, organisering och en ökad betydelse att äta tillsammans.  

3.3 Commensality 

Enkelt beskrivet innebär begreppet Commensality att äta vid samma bord men sociologen 

Claude Fischler (2011, s. 530-534) menar att commensality i bredare termer betyder att äta 

tillsammans med andra människor. Sociologerna Mennel, Murcott & Otterlo (1992) menar att 

måltider som socialt forum är i riskzonen att försvinna. Vidare visar de en förändring i antalet 

måltider per dag och med en förändring gällande ökad chans för att äta ensam. Fischler (2011) 

menar att commensality är något mer än att äta i grupp och betonar även att det innefattar 

delandet av mat genom förtroende mellan de personer som delar en måltid. Detta kan då 
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innefatta ett inkluderande men också ett utanförskap. Vidare på detta menar Fischler (2011) 

att commensality skapar förening. Historiskt sett har det visat sig att när mat delas av 

människor inom samma kultur så leder det till att deltagarna kommer varandra närmare. 

Fischler (2011 s. 533) menar på att Commensality innebär att ätandet i grupp skapar ett forum 

för människor där gemenskap skapas och bevaras. 

3.4 Kultur 

Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren (2001, s. 9) beskriver kultur som det vi oavbrutet 

delar till varandra i form av koder, föreställningar och värden. Kultur beskrivs även som något 

i människors görande, i inlärda beteenden och färdigheter vilket kan tolkas som på vilket sätt 

erfarenhet organiseras (Ehn & Löfgren, 2001, s. 9). Med förståelse i fokus kan nyckelord 

lyftas fram där text, tolkning och representation används för att se på kultur. Text kan ofta 

förklaras som det skrivna ordet men även sammansättningar av tecken och symboler där 

genom förståelse kan skapas. Människan utför ett kontinuerligt tolkningsarbete där just dessa 

tecken och symboler kommer att skapa mening. Ting och sinnesintryck tolkas laddade med 

betydelser, något som inte finns i dessa tecken utan är något som tillskrivs dessa genom 

historiskt och socialt utvecklad kunskap för just denna rutin av tolkning. Representation 

innebär den sociala överenskommelsen av objektets mening (Fornäs, 2012, s. 32). Kultur kan 

beskrivas som den förvärvade kunskapen människor använder för att tolka upplevelser och 

generera beteenden (Spradley, 1980, s. 13). Utifrån detta synsätt kan kultur tolkas som ett 

samspel mellan artefakter och meningar som påverkas av ärvda traditioner och ny förståelse. 

Där mening skapas ur tolkning av texter, subjekt och kontext. Den skapade förståelsen formar 

betydelser, identiteter och sociala världar (Fornäs, 2012, s. 37, 52-54).  

3.4.1 Måltidskultur 

Personliga-, och samhällsförhållanden skapar kulturella förståelser som påverkar vårt val av 

mat. Vår måltidskultur strukturerar och kategoriserar mat som en del av vår värld och avgör 

om den är smaklig eller osmaklig. Då olika samhällen har sin definition av mat kan man med 

hjälp av aktuella och relevanta måltidsdefinitioner försöka tyda måltidskultur (Meiselman, 

2000, s. 7). Etnologen Nils-Arvid Bringéus (1988, s. 13) beskriver hur våra matvanor ligger 

till grund i vårt kulturarv men även då ny kunskap gällande mat, råvaror och beredning 

konstant kommer från olika källor så håller vi oss gärna till beprövade maträtter. 

Meiselman (2000, s. 7) definierar tre dimensioner som viktiga för att förstå måltidens 

innebörd. Måltidens sociala sammanhang, måltidsformatet och ätvanor. Att konsumera en 
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måltid innebär inte bara hur målet tillagas eller hur det äts i en viss ordning. Förhållande vi 

äter på och med vem vi äter med är också betydande för innebörden. Måltidens sociala 

sammanhang är en stor premiss när man ska förstå måltiden och innebär ofta att dela måltiden 

med andra människor. Denna sociala funktion kan ses som en ritualisering av mat där vi inte 

bara delar maten utan åsikter och idéer (Meiselman, 2000, s. 7-10). Mennel, Murcott och 

Otterlo (1992, s. 9) menar på att samhällens kokkonst förmedlar samhällets värden och en 

struktur av många motsägelser kan finnas. Dessa motsägelser kan vara hur en måltid kan 

förmedla hierarki, inkludering och utanförskap (Mennel et al, 1992, s. 10). Den sociala 

statusen och auktoriteten är något som ofta fördelas systematiskt in i en pyramidform, detta 

kommer att innebära över- och underordnadsförhållanden, där regler gällande beslut och 

ansvar fördelas ovanifrån nedåt (NE, 2017). Williamson (2002, s. 7-8) beskriver hur det finns 

ett system av auktoritet inom familjer, en skapande konstruktion som knyter samman 

familjens uppdelning och förtroligheten som finns inom den. Denna sociala konstruktion 

tillåter skapandet av det egna jaget i relation till det medvetna utvecklandet av intima 

kontakter mellan familjemedlemmar, speciellt mellan föräldrarna (Williamson, 2002, 7-8). 

Anving (2012, s. 195) beskriver hur normativa föreställningar finns i relationen mellan familj 

och måltid. Hon beskriver hur dessa föreställningar påverkar och definierar vad familjen anser 

vara en god måltid och gott måltidsbeteende och hur detta förmedlas från förälder till barn 

(Anving, 2012, s. 195).  

Meiselman (2000, s. 7) beskriver hur många försök att förklara måltiden har gjorts men där 

kontentan av att det avgörande för definitionen ofta är räknandet av komponenter i måltiden. 

Såsom valet av ingredienser, hur dom är tillredda och kombinerade och antalet av rätter. Ser 

vi på det måltiden förmedlar som ett eget språk finner man en särskild grammatik som följer 

vissa särskilda regler. Den ena regeln definierar ordningen på målen, exempelvis trerätters; 

förrätt, huvudrätt och efterrätt som är vanligt i västvärlden. Den andra definierar vilken rätt 

som kan ätas med vilken grupp; vilken mat som passar in under exempelvis förrätt, 

huvudrätten och efterrätten (Meiselman, 2000, s. 7-10) 

Utöver innehållet och i vilken ordning maten serveras i så struktureras måltiden av tid och 

rum, och strukturen av måltidens rytm. Måltider har fungerat som en inneboende klocka och 

kalender som berättar vad för mat som passar vid vilket klockslag och vilken tid på året. En 

förändring under 2000-talet inom boende och arbetsförhållande som innebär att färre måltider 

förtärs, måltiderna är kortare och är lätta tillreda (Meiselman, 2000, s. 10-11). 
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3.5 Tidigare forskning om familjemåltider 

Sociologen Ann-Mari Sellerberg (2010) studerade familjemåltider och föräldrars utmaningar i 

relation med varandra. Avsikten med arbetet var att se hur svenska föräldrar ser på barnens 

deltagande i måltider. Studien utsedde att studera medelklassfamiljer och försökte förmedla 

familjens måltidsbeteenden. De visade på att föräldrar såg måltiderna som en process av 

lärande. Här används ett urval på familjer med barn mellan 3 till 8 och familjer med barn 

mellan 13 till19 och studien utfördes i början av 2000-talet. 

Professor Inger M Jonsson (2004) studerade i sin avhandling information och utbildning 

gällande mat och måltider inom olika nivåer av samhället. Det övergripande målet i hennes 

studie var att skapa en förståelse över hur barn och familjer ser på mat och måltider ur ett 

kulturellt perspektiv. Studien utfördes i början av 2000-talet och utgjordes av ett urval med 

olika fokusgrupper bestående av kvinnor från Bosnien-Herzegovina och Somalia, elever, 

skolpersonal och rektorer från olika skolor och svenska barn och deras familjer. En 

sammanfattad slutsats av hennes avhandling leder till att kunskap och kultur spelar en viktig 

roll för måltiden både för svenska-, och invandrarfamiljer. 

Sociologen Terese Anving (2012) har studerat i sin avhandling måltidens olika betydelser för 

familjen och dess betydelse för etablerandet av familj. Med ingången att studera normativa 

föreställningar tolkades olika fokus fram för att studera detta. Dessa är: ”gott föräldraskap”, 

hur familjer ”blir till” och hur föräldrar förhåller sig till mat- och måltidsarbetet i relation till 

jämställdhetspolitiska mål. Anving använde ett urval med personer som hade barn under 8 år, 

att personen definierade sig själv som ansvarig för måltiderna. Studien utfördes främst med 

familjer från medelklassområden och gjordes under tidigt 2000-tal. Tre slutsatser skapas ur 

detta arbete. Det första är att barn spelar en fundamental roll i vad som krävs för att i Sverige 

uppfattas som familj. Den andra är att måltiden är en könskodad praktik som också påverkar 

skapandet av familj och den tredje slutsatsen att klass och mat har ett starkt samband. 

Förskoleforskare Ulrika Munck Sundman (2013) studerade i sin avhandling hur relationerna 

mellan barn påverkas under måltiderna på förskolor. Studien är baserad på etnografiska 

inspelningar med ett urval på barn mellan 3 till 6 år. Fokus i detta arbete var på hur barnens 

agerande med varandra skapade social förståelse. Slutsatsen i arbetet är att när barn äter 

ensamma tillsammans skapar dom egna sociala regler och bestämmelser. 

Målet med detta arbete är att studera överföringen av kunskapen om socialt beteende i formen 

av det goda föräldraskapet och gott måltidsbeteende och hur det översätts till uppfostran. I 
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mitt urval har jag valt att inkludera barn upp till 14 liknande hur Sellerberg (2010) valde. 

Anving (2012) definierar ”gott föräldraskap” som ett agerande utifrån de kulturella 

föreställningar som finns och förväntas av föräldrar. Detta arbete kommer relatera till det sett 

Anving (2012) använder detta begrepp med en skillnad, att ”det goda föräldraskapet” även 

innebär ett agerande där dessa kulturella förväntningar förmedlas. I detta arbete syns även 

relationen till Jonssons (2004) arbete gällande barnens förståelse för måltidens innebörd. 

Detta arbete diskuterar även skapandet av social förståelse, något som Sundman (2013) tar 

upp i sin studie. 

4. Arbetets relevans för gastronomi, måltidsvetenskap och samhället 

I detta arbete är inte det själva intaget av föda som ligger till fokus utan vad som förmedlas 

under måltiderna, mer specifikt middagen. Målet är även att studera den ”vanliga” familjen, 

vilket i detta arbete kom att betyda medelklassfamiljer. Måltider är en central del i vardagen, 

den har och skapar olika betydelser för familjer.  Genom att studera måltidens kulturella 

förmedling eller överföring av kunskap vill jag bidra med att utforska de normativa 

föreställningar om vad som kan ses som ”gott måltidsbeteende”. Jag vill bidra med 

diskussioner gällande det förväntade ”goda föräldraskapet” och hur detta visar sig för att 

förstå och kunna förmedla vad måltiden innebär för skapandet av en familj som enhet. 

Föräldrar förväntas idag att lära sina barn de kulturella normer och förväntningar som krävs 

för ett senare ”socialt accepterat beteende”. Jag vill i detta arbete försöka problematisera 

uttrycket ”socialt accepterat beteende” om vad som är rätt och fel i måltidssituationer. Vidare 

hoppas jag att detta arbete kan skapa en större förståelse för vad som förmedlas under 

måltiden och vad den kan innebära för den sociala kontexten, något som kan appliceras på 

alla måltider. Med förståelsen om vad som förmedlas under måltider kan det användas för att 

skapa nya former av måltider där den sociala kontexten är i fokus. Det skulle även kunna vara 

till hjälp för att förstå och hantera sociala situationer som sker under måltider. 

Den förförståelse jag har haft med min inför detta arbete är något som är skapat ur min 

barndom och senare förstått genom den utbildning jag går. Under uppväxten har jag fått lära 

mig om vad som förväntas av mig i form av de kulturella föreställningar som finns på socialt 

accepterat beteende. Detta socialt accepterade beteende har visat sig variera beroende på 

sammanhanget. Av den kunskap jag har förvärvat under min gastronomiutbildning kan jag nu 

förstå och reflektera över det jag har lärt mig och är något som har lett mig till att skriva detta 

arbete.  
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5. Metod 

För att studera relationen mellan kultur och uppfostran under barnfamiljers middagar så har 

deltagande observationer valts som metod med kompletterande kvalitativa intervjuer 

(Bryman, 2008, s. 413; Spradley, 1980). Dessa metoder har använts för att komma så nära 

fokusområdet som möjligt genom att sätta mig själv inom upplevelsen (Spradley, 1980, s. 56-

57). 

5.1 Urval  

Urvalet för detta arbete utformades i relation till de metoder som användes och skapades för 

att nå uppsatsens syfte. Kriterier som skapades för den deltagande observationen var att nå 

den familj med barn som regelbundet äter middag hemma. Vidare ledde detta till att betyda 

middagar hos medelklassfamiljers i Stockholms villaförorter med barn under 14 år. Utifrån 

egna erfarenheter valdes detta då efter 14 år äts middagen inte hemma lika regelbundet längre. 

Professor Alan Bryman (2008, s. 394-395) beskriver detta som ett målinriktat urval där 

deltagare och kontext har valts ut i relation till syfte. För att nå ut till detta urval vände jag 

mig till mitt privata nätverk som sedan satte mig i kontakt med människor relevanta för 

undersökningen, detta är något som kallas ett snöbollsurval (Bryman, 2008, s. 196). Urvalet 

för intervjuerna skedde genom ett bekvämlighetsurval, det innebär att människor som råkar 

vara tillgängliga för studien nås ut till (Bryman, 2008, s. 194). Urvalet som skapades för 

intervjuerna blev således föräldrarna eller föräldern som var med under observationen.  

5.2 Deltagande observation  

Med fokus på att studera relationen mellan olika sammanhang så bygger den deltagande 

observationstekniken på ett antal premisser (Spradley, 1980, s. 53-58). 

Observatören ska dels engagera sig i både aktiviteter lämpliga för situationen dels observera 

de aktiviteter, människor och fysiska aspekter av situationen (Spradley, 1980, s. 53-58). 

Oförbehållsamt fokus krävs för att iaktta de situationer och aktiviteter som sker och att 

försöka uppfatta de saker som annars kan vara svårt att se. För att försöka uppfatta de saker vi 

annars väljer att blockera bort krävs ett brett synsätt för att kunna absorbera all information 

runt det gällande sammanhanget (Bryman, 2008, s. 395). Tillhörande och utanför upplevelsen 

är ett begrepp som betyder att på grund av att observatören både är tillhörande den 

observerade situationen men också utanför så kan denne se på situationen ur olika synvinklar. 

Observatören måste även kunna ta ett steg tillbaka och se sig själv som ett verktyg för 
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observationen. Den deltagande observationen kräver en noggrann journalföring av utförande 

observatör (Spradley, 1980, s. 57-58) 

5.2.1 Genomförande av deltagande observationer 

De två första deltagande observationerna utfördes under april månad 2017 och den tredje 

utfördes i början av maj i tre olika villaförorter under olika vardagar. Den första familjen 

bestod av en manlig och kvinnlig partner båda med två barn vardera från tidigare relationer 

och ett barn tillsammans. Två barn från den manliga partnern var inte med under 

observationen. Den andra familjen bestod av en ensamstående mamma som hade delade 

vårdnad om sina två barn varannan vecka. Tredje barnfamiljen var en familj bestående av en 

manlig och kvinnlig partner med två barn, denna familj hade mellaneuropeiskt ursprung. Väl 

anländ till familjerna hälsade jag på alla familjemedlemmar, sen presenterade studien i 

samtalsform och bad om tillåtelse att göra en ljudinspelning av middagarna något föräldrarna i 

alla familjer accepterade. Det deltagande som skedde började vid middagsbordet där mat 

delades med familjen under observationen. Det krävdes ett stort fokus under middagen för att 

kontinuerligt observera vad som sades, se handlingarna som hörde till det som sades och att 

försöka förstå helheten av det. Det krävdes att ta ett steg tillbaka från personliga värderingar 

för att få ett bredare synsätt för de händelser som skedde och för att se dessa från olika 

synvinklar. Detta var något som var väldigt svårt då det var lätt att bli känslomässigt 

involverad i situationer som uppkom. Liknande kan mitt agerande i situationer påverkat 

måltidens händelseförlopp (Ejvegård, 2013, s. 76). Dessa svårigheter är något som kan ha 

påverkat resultatet. 

Kontinuerligt från att jag anlände till familjerna fördes mentala anteckningar, skriftliga 

fältanteckningar och sedan en ljudinspelning av vad som skedde under middagen. Grand tour 

observation är något som Spradley (1980, s. 77-78) beskriver som en del i metoden för att 

beskriva olika funktioner inom situationen som observeras för att skapa förståelse. Dessa 

fältanteckningar har sedan använts för att översätta den deltagande observationen till ett 

narrativ. Observationerna som skedde tog mellan 34- till 52 minuter och innebar en lång 

process vid skapandet av narrativ. (Bryman 2008, s. 399; Spradley, 1980, s. 161).  

5.3  Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer valdes att göra med föräldrar i de observerade barnfamiljerna. Detta 

med fokus på att ta reda på hur dom såg på måltidens innebörd och vad dom ansåg vara 

viktigt. Intervjuerna utfördes med frågor om måltidssituationer från när de var barn och hur 
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dessa kunde ha påverkat familjens måltidssituationer (Bryman, 2008 s. 413). Intervjuerna 

utfördes efter middagen efter för att påverkan på observationen skulle bli så liten som möjlig. 

Intervjuer med barn valdes att inte göras då föräldrarnas föreställningar och förväntningar på 

middagen kändes mer aktuellt. Uppföljningsfrågor användes när de intervjuade kom in på 

ämnen som var intressanta för ämnet, något som kallas semi-strukturerade intervjufrågor 

(Bryman, 2008, s. 423). 

5.3.1 Genomförande av intervjuer 

Efter middagen frågades föräldrarna om de ville delta i intervjuer, något alla svarade ja på. 

Föräldrarna blev intervjuade separat en åt gången för att inte påverka varandras åsikter, tankar 

och känslor angående måltidens innebörd och familjens måltidssituationer. Intervjuerna som 

skedde var mellan 8 till 16 minuter långa. Intervjuerna gjordes semistrukturerade med öppna 

frågor där uppföljningsfrågor kunde ställas så intervjupersonen kunde utveckla sitt svar. Även 

tystnad användes för ge intervjupersonen möjlighet att tänka efter eller komplettera ett svar 

(Bryman, 2008, s. 423). I förberedande syfte utformades ett intervjuschema för att underlätta 

intervjuerna (se bilaga 1). Utförda intervjuer transkriberades sedan. 

5.4 Kvalitativ innehållsanalys av deltagande observationer och kvalitativa intervjuer 

För att analysera insamlad data har två analysmetoder använts, domän analys och analytisk 

induktion. Domän analys fokuserar på termer och koncept för att skapa kulturella domäner 

(Spradley, 1980, s. 88-93). Analytisk induktion fokuserar på att låta insamlad data härleda 

ytterligare svar (Bryman, 2008, s. 511-512). När det gällde data insamlad från 

observationerna så började en analysprocess redan vid överförandet till narrativ. Detta då egna 

tankar, känslor och åsikter fanns intolkade i vissa situationer som skedde under måltiderna 

utifrån personliga förväntningar och föreställningar. Detta var något som kom från den 

tidigare beskrivna Grand tour observation (Spradley, 1980, s. 77-78). Den här första 

personliga analysen som skett under middagen ledde till att enklare kunna applicera domän 

analysen på narrativet. Data som analyserade visade koncept och termer inom situationer där 

föräldrarna förmedlade kulturella förväntningar och föreställningar. Detta ledde till skapandet 

av den första domänen kallad, det goda föräldraskapet. Liknande hur Anving (2012) 

definierar detta begrepp så finns det likheter men även skillnader. Hon definierar ”gott 

föräldraskap” som ett agerande utifrån de kulturella föreställningar och förväntningar som 

finns på föräldraskap. Ur denna analys läggs fokus däremot på det goda föräldraskapet som 

en överföring av kulturella förväntningar och föreställningar. När den första domänen var 

skapad visade sig den andra domänen sig i relation till den första. Andra domänen är ett 
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beteende eller agerande just utifrån de förväntningar och föreställningar som finns inom det 

goda föräldraskapet och kommer således att kallas för det goda måltidsbeteendet. De 

transkriberade intervjuerna visade även dessa koncept och termer vilket innebar att de två 

framtagna domänerna applicerades även där. Då dessa två domäner kunde visa sig väldigt lika 

i både transkriberade intervjuer samt narrativ så krävdes det att analysera alla situationer eller 

beskrivningar på ett väldigt systematiskt sätt. Genom domän analysen fick termer, ageranden, 

koncept och den sociala kontexten skapa ett mönster som härledde till det goda 

föräldraskapet eller det goda måltidsbeteendet (Spradley, 1980, s. 87). Insamlad data delades 

då upp i dessa två domäner inför fortsättande analys. Fortsättande användes den analytiska 

induktionsmetoden för att ytterligare analysera och skapa subteman inom dessa domäner. 

Med fokus på hur eller genom vad dessa domäner förmedlades genom uppkom underliggande 

teman. Det visade sig att inom det goda föräldraskapet fanns subteman som användes för 

förmedlingen av domänen. Dessa subteman var: tillsägelser, uppmuntran, 

auktoriteteter/maktrelation, mat, deltagarnas agerande och förväntningar/föreställningar. 

Liknande förmedlades även det goda måltidsbeteendet genom olika subteman. Dessa var: 

bordsskick, deltagarnas agerande, förväntningar/förhoppningar/ideal och maktrelationer. 

5.5 Etiska överväganden 

När man utför humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning ska den som utför studien 

förhålla sig till fyra etiska huvudkrav. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet avser att den som utför 

studien har en plikt att informera deltagarna om syftet med studien, deltagarnas innebörd för 

studien och vilka villkor de deltar under. Samtyckeskravet syftar på att deltagarna själva har 

rätten över att bestämma om sin medverkan. Det tredje kravet gällande konfidentialitet 

handlar om hur den utförande kommer behandla deltagarnas uppgifter så att gemene man inte 

kan komma åt dessa uppgifter. Sist beskriver nyttjandekravet att insamlad data bara får 

användas för forskningsändamål (Bryman, 2008, s. 131-132; Vetenskapsrådet, 2011, s. 18). 

Spradley (1980, s. 22-25) beskriver även vikten under utförandet av etnografiskt arbete att 

kommunicera studiens syfte, att skydda informanternas integritet, att göra studien tillgänglig 

för deltagare och att inte utnyttja dessa. 

Dessa krav uppfylldes genom att vid första kontakt informera den samlade familjen om 

anonymitet och att deltagande i studien var frivilligt där de hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de ville. Föräldrarna förtydligade till sina barn om vad jag gjorde där. Jag 

berättade för deltagarna hur deras medverkande skulle visa sig i form av en C-uppsats som de 
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skulle få ta del av vid publicering. Vid tillfälle för observation togs detta upp igen där jag 

förklarade de etiska principer mitt arbete utgick från och poängterade anonymitet och 

frivillighet. Detta gjordes även innan intervjuerna utfördes. Anonymiteten har skapats genom 

att ge familjerna andra namn samt gett deltagarna nya namn. Däremot har deltagarnas kön 

eller ålder inte ändrats, något som de även har informerats om.  

5.5.1 Reliabilitet och validitet 

Intern-, extern reliabilitet och intern-, extern validitet presenterar Bryman (2008, s. 352) som 

kriterier för bedömning av den kvalitet som studien uppvisar. 

Extern reliabilitet innebär vilken grad den utförda undersökningen kan replikeras (Bryman, 

2008, s. 352). Detta är något som är väldigt svårt att visa i detta arbete då sociala miljöer och 

sociala sammanhang är något som alltid är i rörelse (Spradley, 1980, s. 10-12). Det som kan 

göras för att försöka nå de krav för extern reliabilitet är att utgå från samma metoder och 

utföra dessa liknande. Detta har mötts genom användandet av ett intervjuschema och samma 

roll av observatör under intervjuerna och observationerna. Det enda som skiljer sig är 

ageranden under observationen eller följdfrågor under intervjuerna, detta berodde på de 

situationer som uppkom annorlunda inom familjerna och ses inte som något negativt. 

Intern reliabilitet utgår från de som utför studien ska vara ense gällande hur insamling av data 

tolkas och översätts så att det inte finns några meningsskillnader (Bryman, 2008, s. 352). 

Detta är ett krav som väldigt enkelt kan avklaras då jag varit ensam i utförandet av denna 

studie.  

Intern validitet menar på att en ska kunna visa på överensstämmande relation mellan insamlad 

data samt de teoretiska idéer denne utvecklar, något som är särskilt viktigt vid utförandet av 

etnografiska studier (Bryman, 2008, s. 352). Detta har lagts stor vikt på vid utförandet av detta 

arbete genom att låta insamlad data styra utvecklandet av de teoretiska idéerna under arbetets 

gång.  

Extern validitet utgår från i vilken grad det utförda arbetet kan appliceras på andra miljöer 

(Bryman, 2008, s. 352). Då detta arbete fokuserar på att studera familjens sociala miljö skulle 

det kunna gå att applicera till en viss mån i inom andra sociala miljöer där måltiden är i 

centrum. I och med detta arbetes konkreta urval lämnas ansvaret över till läsaren att bestämma 

ifall detta arbete är applicerbart på andra sociala miljöer.  
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5.6 Källkritik 

För att ett arbete ska vara tillförlitligt krävs det att källor granskas kritiskt för att fastställa att 

information inte är felaktig eller missvisande (Ejvegård, 2009, 71-73). Källor som använts i 

det här arbetet är hämtade från vetenskapliga databaser och minimerar på så sätt risken för 

missvisande information. Användandet av primärkällor har eftersträvats då det är något som 

Ejvegård (2009, s. 71) lägger stor vikt på för att arbetet ska vara trovärdigt. Primärkällor i 

detta arbete har även kommit att innebära de informanter som deltagit under observationer 

och intervjuer. Thurén (2013, s. 31-33) beskriver hur det egna minnet kan påverka sanningen i 

material och där en annorlunda bild koms ihåg eller att information går förlorad. Då mycket 

av insamlad data är kommer från observationer och baserad delvis på minnet kan detta vara 

något negativt. För att motverka detta har fältanteckningar och inspelningar skett samt att en 

renskrivning av narrativ har skett i samtiden, något som Thurén (2013, s. 31) lägger stor vikt 

på i trovärdigheten. För att ytterligare styrka arbetets trovärdighet har fackgranskat material 

använts. Ejvegård (2009, s. 72) beskriver relevansen där användandet av nyare källor kan vara 

positivt för arbetets trovärdighet. Här kan kritik riktas mot använda källor som är äldre än 

2000-talet då innehållet kan vara föråldrat. Dessa källor används däremot för att dom 

fortfarande känns aktuella och relevanta för studiens syfte. Här är även den största mängd 

insamlad data kommen från observation och då väldigt aktuell (Ejvegård, 2009, s. 72; Thurén, 

2013, s. 31). Då denna studie utgår från barnfamiljer i Sverige är mycket av använt material 

svenskt för att just få en korrekt bild och inte få felaktiga föreställningar (Ejvegård, 2009, s. 

71) 

 

6. Resultat 

Här kommer data insamlad från observationer och intervjuer från de tre familjerna presenteras 

tillsammans i relation till domäner och subteman.  

Familj Andersson: Sara 38 år, Jonas 38 år, Molly 7 år, Alice 5 år & Elsa 1 år (+2 frånvarande 

barn). 

Familj Eriksson: Anna 40 år, Fabian 13 år & Isa 11 år. 

Familj Novak: Anicka 39 år, Jakob 37 år, Alex 5 år & Milva 3 år. 

(inte deras riktiga namn) 
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6.1 Det goda föräldraskapet 

Här presenteras det goda föräldraskapet och hur föräldrarna förmedlar sina förväntningar och 

föreställningar genom olika subteman: tillsägelser, uppmuntran, auktoriteter/makrelation, 

mat, deltagarnas agerande och förväntningar.  

6.1.1 Den vanliga middagen 

Familjen Andersson beskrev en middagssituation med en större planering av arbetet kring 

måltider på grund av hur många barn de hade. Planeringen som utfördes var i förberedande 

syfte och i form av färdiglagad mat vilket innebar att de kunde hantera middagarna smidigare 

och det kunde också ske att barnen åt innan föräldrarna. 

”I så stor utsträckning som möjligt försöker vi ha färdiglagad mat och 

naturligtvis först servera barnen så dom får käka, faktiskt inte helt ovanligt att vi 

låter dom äta och när dom har ätit färdigt då äter vi.” – Jonas Andersson 

Familjen Novak med barn runt samma ålder som familjen Andersson beskrev att det finns 

rätter som är mer populära än andra hos barnen men att planeringen av måltiderna var lite 

ostrukturerad på grund av föräldrarnas arbetstider. Här beskrevs en medvetenhet som fanns att 

barnen har förväntningar på mat. Vidare förklarades även att det kunde hända att de äter efter 

barnen.  

”De kan faktiskt bli så att vi ger mat till barnen och så fixar dom i ordning och 

så äter vi två när vi har lite lugn och ro så vi kan ha lite vuxentid. Så ungefär så 

skulle jag beskriva det.” – Anicka Novak 

När det gäller familjen Eriksson med barn i äldre åldrar så skiljde det sig inom planering i och 

med att mamman lägger upp ett mer varierat matschema och inte lika baserat på barnens 

preferenser. Den situation som beskrevs är inte lika riktad mot barnen som familj Andersson 

och familj Novak utan här beskrevs den som att barnen kunde vara med och hjälpa till med 

måltidens förberedelser och under måltiden förs samtal om barnens skolgång, läxor och om 

planer inför veckan.  

Under observationen hos familjen Eriksson visade sig en annorlunda maktrelation jämfört 

med de andra familjerna. Den maktrelation som visade sig skiljer sig i det sätt barnen agerar 

och ifrågasatte den auktoritet som Anna besatt. Ett exempel på detta kan ses här nedan. 
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”Vill du ha koriander Isa?”, ”nej tack”, ” Fabian?”, ”nä”, ”men du brukar ju 

vilja ha det?” frågar Anna till Fabian. ”ja men ja vill inte” får hon som svar 

samtidigt som Isa väger in ”man vill ju inte ha det hela tiden”.   

I denna situation uppmärksammades det hur Isa har förståelse av vad som är förväntat då hon 

använde trevlighetsfrasen ”nej tack” något som Fabian vände sig mot då han inte använde det. 

Det annorlunda i denna situation är barnens agerande mot auktoritet där Isa också förklarade 

vad som kunde förväntas. Fortsättande under middagen skedde detta beteende där barnen 

satte sig emot Annas auktoritet. Barnen visade en förståelse av vad som förväntas av dom 

men väljer att sätta sig emot och skapa en form av ett maktspel under middagen. Ett 

fortsättande exempel på detta är under familjens samtal om vardagen där båda barnen sätter 

sig emot Annas roll som auktoritet. 

”Vad åt ni till lunch, Isa?” frågar Anna. ”Jag har ju redan sagt de till dig” 

svarar hon trotsigt. ”Men vad var det du sa?”, ”chili con carne sa jag ju”, 

”justeja!” säger Anna när hon kommer ihåg och fortsätter ”och du tyckte de va 

gott”. ”Ja” svarar Isa innan mamman fortsätter ”jag är ju gammal nu så jag 

kan ju inte komma ihåg allt”. ”Asså de där är ju en ursäkt mamma”, Anna 

skrattar och förklarar att det inte är en ursäkt utan en förklaring. Fabian stämmer 

in nu och säger att bara för hon fyllt år och blivit ett år äldre så innebär inte det 

minnesförlust. ”Man kan ju få skylla på det i alla fall” svarar Anna. ”Näe” 

säger sonen lite småsurt, ”det är ju som att jag skulle skylla på att jag är lat när 

jag inte gör saker”, ”men det gör du ju” säger mamman och skrattar. 

Anna involverade barnen i ett socialt sammanhang där det finns förväntningar på korrekt 

beteende. Ett agerande sker när barnen anser att Anna inte möter deras förväntningar inom 

situationen. En mer lösaktig maktrelation visade sig där auktoriteten förändrades beroende på 

sammanhanget.  

Hos familjen Andersson och familjen Novak kunde förväntningar ses i relationen mellan barn 

och föräldrar. Barnens förväntan på favoriträtter och föräldrarnas förväntan på att styra och 

ordna måltiden förvandlas till ett agerande från föräldrarna innan och under måltiden i form 

av ett kontinuerligt förhandlande. En observation hos familjen Novak gjordes där just denna 

förhandling uppmärksammades. 
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”Jag vill inte äta potatis” säger Alex från soffan och Jakob svarar ”du kan äta 

kött isåfall” och föreslår lite förhandlandes sen att han kan äta pasta istället för 

potatis. 

Flera situationer under observationen hemma hos familjen Novak dök upp där denna 

förhandling kunde uppmärksammas. När sonen ville ha en till CapriSun juice använde 

föräldrarna det som medel för att skapa ett agerande från sonen i form av att äta upp det som 

han hade på tallriken. 

I familj Eriksson beskrevs en annan form av förväntan och agerande. Den förväntan som 

fanns i de andra familjerna gällande att hantera barnens måltid syntes inte lika starkt utan här 

fokuserades förväntan mer på att barnen hjälpte till med matlagningen, vilket då var ett 

agerande både från barn och vuxna med samma fokus. Även under middagen beskrevs en 

skillnad i förväntan och agerande, där barnen förväntas att föra vardagliga samtal och hjälpa 

till med planering inför veckan. Liknelsen som fanns i denna familj i relation till de andra två 

var den förväntan på förälder att lägga upp och planera måltiden. 

6.1.2 Måltidsarbetet 

Familjen Andersson beskrev att på grund av hur många barn dom hade krävdes en stor del 

planering kring inhandling av mat för allt skulle fungera och för att de skulle kunna ha ett liv 

vid sidan av. Hos familjen observerades denna relation mellan mat och planering. 

Maten som förbereds var en blandning av påskmat som var kvar sen helgen och 

linsgryta och bönpasta. Sara berättar att de alltid försöker äta upp allt som finns 

istället för att alltid laga nya saker.  

I denna observation av familj Andersson beskrevs förväntningar på agerandet att kunna äta 

upp allt som tillagades. Den planering som familjen berättade om i intervjun översattes här till 

ett förväntat agerande under vardagens middagar. Det är ett agerande utifrån planering, 

utanför barnens kontroll och utfördes av hela familjen. Maktrelationen syntes även här genom 

att detta var något bestämt av föräldrarna. 

Familj Novak beskrev att det inte var så mycket planering runt själva måltiderna.  

”Det är ju mer eller mindre så att man har tio rätter som kör om och om igen. 

Och det är ganska mycket pasta och köttbullar och sånt.” – Jakob Novak 

Även då de beskrev en måltid utan en speciellt stor planering så nämndes det en förväntan 

som finns på mat. Detta är även något som märktes under observationen hos familjen Novak 
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där en tallrik med skalade gurkskivor fanns placerad på bordet till barnen, något som visade 

på ett agerande från föräldrarna utifrån den förväntan som barnen hade på mat. Under 

observationen visade det sig hur denna tallrik med gurkskivor användes som ett medel av 

förhandling för att skapa ett agerande hos barnen. Med gurkan som medel förhandlas fram 

agerandet att dottern tog en till matbit.  

”Var det gott med gurka?” frågar Jakob och Anicka fortsätter ”kan du ta en till 

köttbit?”. När Milva nickar tar Jakob en köttbit på hennes gaffel och säger ”gapa” 

när han för gaffeln till hennes mun. 

Här användes mat som en metod för att kanalisera det goda föräldraskapet och därigenom 

skapa det förväntade agerandet av barnen.  

”Dels så försöker jag få till en blandad veckomeny. Med fisk och kyckling och 

nått kött. Och gärna någon vegetarisk rätt, nu är inte det så populärt men jag 

försöker klämma in nånting sånt ibland.” – Anna Eriksson 

Här syntes en förändring jämfört med de andra familjerna gällande de förväntningar som 

fanns på måltiden där familj Eriksson inte var lika barnfokuserad i sitt upplägg.  

6.1.3 Dåtidens middagar 

Med frågan gällande hur middagarna såg ut när föräldrarna var barn beskrev ett flertal av 

föräldrarna en uppväxt med måltider i samma kontext de utför idag. Två av föräldrarna, Sara 

och Anna beskriver måltider långt ifrån deras idag förväntade måltidsideal. Ett exempel från 

observationen av familjen Andersson som visade relationen mellan auktoriteter, agerande och 

tillsägelser när måltidens förväntningar inte möts. Sara figurerade auktoritet i sitt agerande 

samt krävde ett agerande av lydnad hos barnen genom en tillsägelse i form av ett hot.  

Sara går ut från köket och in i vardagsrummet för att jaga barnen som återigen 

har försvunnit ut för att leka. ”Nu är det middag säger jag, bete er eller så får ni 

gå och sova”. 

Senare under samma observation när barnen var i köket och familjen var samlad visades en 

maktrelation när Jonas bad barnen att komma med deras tallrikar och berätta hur många 

potatisar dom ville ha. Han valde som auktoritet att involvera barnen till egna val. När 

barnens agerande inte mötte föräldrarnas förväntningar gällande hur många potatisar som 

skulle tas skedde en förändring där auktoriteten gick tillbaka till föräldrarna. När barnen 

övertalades att ta något de inte ville fick de uppmuntran i form av komplimanger gällande 
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förväntat accepterat beteende. En snarlik situation skedde hos familjen Novak i början av 

måltidsobservationen. Det som utspelade sig var att Jakob bad barnen att gå till besticklådan 

för att välja bestick och sa till sonen som är det äldre syskonet att han kunde ta en riktig 

gaffel. Fortsättande då barnen hade stått vid besticklådan ett tag gick mamman fram, gav 

sonen en riktig gaffel istället för barnbesticken som fanns och påpekar att han kune använda 

bestick som ”stora pojkar”. Här syntes en tydlig förväntan från föräldrarna gällande barnens 

agerande. Det finns föväntningar av det äldre syskonet att äta med riktiga bestick medan den 

yngre fortfarande förväntas äta med barnbestick. Det är också en skillnad mellan föräldrarnas 

agerande då Jakob visar en förväntan medan Anicka använder sin auktoritet för att agera ut 

den förväntan som finns på barnen. Denna förväntan förmedlas också tydligt till sonen då han 

uppmuntras i form av komplimangen ”jättebra” när han tar emot gaffeln. 

Under observationen av familjen Eriksson syntes en form av maktrelation där i början av 

middagen så skedde ett agerande som inte mötte den förväntan på måltidsbeteende som fanns 

inom familjen. 

Tjejen kommer tyst och sätter sig vid bordet och börjar med att lägga upp ris till 

sig själv. ”Men ska du börja ta?” frågar Anna, ”meen tarå..”. Anna fortsätter 

lite generat ”Men de är ju Victor, har du sagt hej till Victor?”, ”ja hejhej” 

svarar hon lite till mig och verkar inte riktigt vara på humör. ”Och så är det ju 

gästerna som tar först, varsågod Victor” säger Anna. 

Här syntes det tydligt hur liknande familjen Andersson så behövde Anna gå in som auktoritet 

när förväntat måltidsbeteende inte möttes. Efter denna tillsägelse så la hon vikt på att det var 

gästerna som tar först som det förväntade måltidsbeteendet. Under observationen hos 

familjen Eriksson så har denna annorlunda maktrelationen uppmärksammats i de sätt hur 

rollen av auktoritet varierade mellan barn och vuxen i vissa situationer. Även då Anna som 

auktoritet ifrågasattes under middagen var det ändå hon i slutändan som figurerade den 

ledande auktoriteten. Ur situationen här nedan när sonen skulle gå från bordet kunde detta 

uppmärksammas. 

”Mm men tack för maten” säger Fabian och tar sin tallrik och reser sig upp. ”Tar 

du upp de där?” frågar mamman och pekar på ett par riskorn som ligger bredvid 

tallriken. ”Varför då?” undrar han, ”för annars måste jag göra de och du kan 

göra det själv” svarar hon och sonen kontrar med ”nej jag är cp”, ”jaa jorå” 
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säger Anna och håller med lite. Han torkar bort det som missat tallriken och går 

iväg och sköljer av sin tallrik. 

Situationen började med det förväntade beteendet att tacka för maten men när en tillsägelse 

från Anna skedde ifrågasatte han hennes roll som auktoritet men agerar ändå utifrån 

auktoritetens förväntan. Anna i familjen Eriksson beskrev ett resultat av att inte följa dessa 

regler som skiljer sig lite från de andra familjerna. 

”Ja nu händer det ju inte så ofta men det har ju hänt att jag har skickat iväg dom 

in på sina rum och så. Ett tag när dom var riktigt sådär, speciellt Fabian och 

gnällde på maten så fick han ju avdrag på sin månadspeng.” – Anna Eriksson 

Anna beskrev en situation som innefattade ett agerande vilket gick emot förväntat 

måltidsbeteende. Detta ledde till en disciplinär åtgärd som inte var relaterad till middagen. 

6.2 Det goda måltidsbeteendet 

Här presenteras det goda måltidsbeteendet som ett agerande utifrån de förväntningar och 

föreställningar som finns inom familjen. Detta agerande kommer beskrivas genom subteman: 

bordskick, deltagarnas agerande, förväntningar/förhoppningar/ideal och 

maktrelationer/auktoritet. 

6.2.1 Den ideala middagen 

Familjen Andersson berättade om förväntningar och förhoppningar gällande lugn och ro som 

kunde skapas i relation till barnens agerande.  

”Att barnen inte bråkar och allt vad det brukar vara och att man får äta utan att 

bli avbryten. I lugn och ro, att inte nån som helt plötsligt kommer på att dom 

måste ha nånting annat eller typ vatten eller att dom glömde nått.”  

– Sara Andersson 

I familj Eriksson beskrevs en annan sort av förväntning i form av att kunna göra en riktig 

middag och inte behöva stressa med matlagning eller med själva måltiden. 

”Idealt är ju om jag lyckas komma loss från jobbet lite tidigare så att de inte blir 

så stressigt för jag kan tycka att de kan va lite trevligt att käka ungefär vid halv 

sju. Tycker jag är en lagom tid. Och då är det ju skönt att slippa stressa med 

matlagningen men ibland går det ju inte och då blir nå snabbköttbullar eller nå, 



 

19 

 

men oftast vill jag ju laga från grunden och då tar det ju en stund.”  

– Anna Eriksson 

Liknande familjen Andersson beskrev familjen Novak kort en ideal situation där alla äter 

samtidigt, alla är på bra humör och att barnen fokuserar på maten. För dem är detta det enda 

som krävdes för att de ska vara nöjda. Familjen Novak beskrev en förhoppning att kunna ha 

en måltid utifrån ett förväntat vuxet agerande hos barnen. Liknande visade sig detta i hur 

familj Andersson beskrev sin ideella middag. Till skillnad från familj Andersson och familj 

Novak beskrev Anna en förhoppning med fokus på att kunna lägga tid på själva måltiden.  

Mot slutet av middagen hos familjen Novak uppmärksammade föräldrarna hur ett av barnen 

hade torkat av sig på sina byxor och diskuterade om det är ett agerande som sonen har lärt sig 

på förskolan. Mamman i familjen beskriver det som ett agerande som går emot det 

förväntningar som finns för korrekt måltidsbeteende. 

”När han har ätit klart så gör han så här” säger Anicka och gestikulerar någon 

som torkar av munnen på båda armarna, ”och jag blir galen” fortsätter hon. 

”Asså det går ju inte att.. Jag förklarar för honom men det sitter ju..” och syftar 

på att han gör det omedvetet. 

6.2.2 Regler  

Jonas i familjen Andersson beskrev det som etikettsregler de lär ut. Alla tre familjer beskrev 

regler om hur man ska bete sig runt matbordet, hur man sitter, äter, vad man gör när man var 

klar och vad man inte ska göra. 

”Ett är i alla fall att man ska sitta ordentligt på stolen och det betyder att man har 

benen fram. Som vanliga människor. Och att man ska äta med kniv och gaffel, 

tugga med stängd mun. Det är sånt som måste övas på men det är väl önskvärt, 

vi brukar påminna om att inte prata med mat i munnen, att man äter upp det man 

har på tallriken. Ja sen att man inte skriker eller, sjunger som det brukar vara en 

grej. Så att man i lugn och ro kan äta, och inte gå upp från stolen under tiden vi 

äter middag sådär för att visa nånting som dom gärna vill göra.”  

– Sara Andersson 

Här använde Sara termen ”vanliga människor” och beskrev vissa beteenden som önskvärda 

att lära sig. Här beskrevs bordsskick som ”etikettsregler” och förklarades som äta med stängd 

mun och använda kniv och gaffel. Tillsägelser i form av påminnelser när Sara beskrev att de 



 

20 

 

brukar säga till om att inte i prata med mat munnen och att äta upp det som är på tallriken. 

Uppmuntran beskrevs som tidigare nämnt av Sara att det fanns ett bestämt önskvärt beteende. 

Både agerande och auktoriteter beskrevs i form av en kontinuerlig relation till dessa regler. 

Då det är auktoriteter som både bestämmer hur dessa regler används under måltiderna och 

även utför lämplig reaktion i relation till felaktigt agerande. Barnens agerande är både ett 

resultat samt en tillämpning av dessa regler som appliceras här av föräldrarna. Ett exempel på 

från observationen av familjens middag var när ett av barnen frågade Sara vart hon skulle sitta 

så berättade Sara mer för mig att det viktiga inte var vart man sitter utan det viktiga var att 

man sitter tillsammans. Hon som auktoritet beskrev att sitta tillsammans och äta var en form 

av bordsskick utifrån normmässigt förväntat agerande bestämt av henne. Det finns både 

förväntningar och förhoppningar att dessa regler följs av familjerna. Familj Novak beskrev 

exempelvis hur leka med maten kan leda till att barnen får gå från bordet. Under 

observationen hos familjen Novak skedde en situation där dottern lekte med maten. Det som 

utspelade sig var att figurerande auktoritet som i det här fallet var Jakob sa till dottern som 

rättade sitt agerande efter det förväntade måltidsbeteendet.  

En observation gjordes under middagen hos familj Andersson gällande när det förväntade 

måltidsbeteendet inte följdes i relation till auktoritet.  

”Mamma kan ja be å få bara köttbullar” Sara berättar att det kan hon få ifall 

hon sätter sig ner ordentligt på stolen. När Alice spettar fast de tre köttbullarna 

hon fått på gaffeln säger mamman till henne att sluta leka med maten.   

Här syntes en förmedling av familjen Anderssons förväntade bordsskick först genom 

förhandlingen av köttbullar för att skapa ett agerande från Alice. Sedan när Alice inte följer 

den framförhandlade premissen för att få äta köttbullar när hon inte följer det förväntade 

bordsskicket genom att leka med maten. Att leka med maten var något som togs upp under 

intervjun med familjen Andersson som ej accepterat måltidsbeteende. 

När mamman inte är vid bordet blir barnen lite busigare och fnissar tillsammans 

till ord som ”bajskorvar”. ”Blir mamma glad eller arg när ni pratar sådär?” 

frågar Jonas strax innan Sara återvänder till bordet. 

Det annorlunda i denna observation var hur Jonas använde Saras roll som auktoritet för att 

skapa ett agerande när barnen inte följer det förväntade måltidsbeteendet. Fortsättande under 

middagen så är det Sara som figurerar som ledande auktoritet av de två gällande situationer 

där förväntat beteende inte följs. Detta visade sig ett flertal gånger då barnen inte satt rakt på 
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stolen ”som vanliga människor” som tidigare nämnt eller pratar med mat i munnen. 

Fortsättande under middagen visar den äldsta systern något som endast kan tolkas som ett 

positivt beteende utifrån Saras reaktion då hon valde att pröva den vegetariska linsgrytan. Här 

visades ett agerande som gick över de förväntningar som fanns på måltidsbeteendet och 

resulterade i ett positivt agerande från Sara. Situationen fortsatte när Sara räckte över 

gräddfilen som hörde till linsgrytan och levererar en instruktion att man inte tar mer gräddfil 

än vad man tar gryta. Detta tyder på att det kan vara en situation som hänt förut och är ett 

agerande som är inom ramen för familjens förväntade måltidsbeteende. 

6.2.3 Dåtidens måltidsregler 

Återigen beskrev Sara och Anna om middagar under förväntningar dom har idag. 

”Nej jag kommer inte ihåg att vi hade några alls.” – Sara Andersson 

De andra föräldrarna beskrev måltidssituationer med regler som kan ses i deras egna måltider 

idag i olika form av bordsskick men det som genomsyrar allas svar var vikten att äta upp det 

som var upplagt på tallriken. 

”Ja men de va väl lite som ja sa att man skulle uppföra sig och framförallt, jag 

kommer ihåg som sitter kvar är just det där att man ska inte ta mer mat än vad 

man själv orkar.” – Jonas Andersson 

Under observationen hos familjen Andersson i slutet av middagen sker en situation med ett 

annorlunda agerande och där en annan form av auktoritet syntes.  

”Hallå kan jag be å få att gå från matbordet? Nu ska jag duuka av” Säger Alice 

lite mest för sig själv när hon ställer sig upp och plockar sin tallrik till 

diskmaskinen. ”Tror du glömde nått i alla fall” säger mamman, ”juste! Tack för 

maten!” Sara säger varsågod och påminner henne att gå till toaletten för att 

tvätta händerna och munnen. 

Här mötte Alice nästan alla förväntningar familjen hade för det korrekta bordsskicket, en 

snabb tillsägelse i form av en påminnelse från Sara och Alice mötte kriterierna av bordsskick 

för att få gå från bordet. Dessa två familjer har liknande situationer men olika utfall, de 

beskriver också olika förväntningar på barn och middag under intervjuerna och var något som 

visade sig genom hur Sara hade mer förväntningar på barnens agerande medan Anna hade 

förväntningar på måltidens sociala kontext i dess helhet. 
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6.2.4 Likheter och skillnader mellan föräldrarnas dåtid och nutid 

Jonas i familj Andersson beskrev att på grund av hur många barn de hade så krävdes en större 

organisering gällande måltiderna men att annars var det inte speciellt olikt från när han var 

barn, förutom vilka rätter som lagades. Sara beskrev allt agerande hon utför inom 

måltidssituationer annorlunda från när hon var barn.  

Anna beskrev här hur en medvetenhet har ökat och skapat förväntningar på måltiden och även 

hur sociala faktorer har förändrats och har kommit att innebära andra förväntningar på 

agerande runt matbordet jämfört från när hon var barn. 

Familj Novak beskrev måltiderna som barn som mindre stressiga och en mer samlad familj 

och hur det fanns ett mer förväntat måltidsideal. Anicka beskriver hur det alltid var förväntat 

att ha soppa som förrätt på helger och även varm mat medan under veckan var det mer kall 

mat som åts. Hon beskriver en förändring där det gamla idealet gällande vad som kunde 

förväntas inte längre finns. 

7. Diskussion 

Teoretiska och empiriska diskussioner utifrån studiens syfte.  

7.1 Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultat från insamlad data utifrån tidigare nämnda domäner, ”Det goda 

föräldraskapet” och ”Det goda måltidsbeteendet”. 

7.1.1 Det goda föräldraskapet 

I resultat av intervjuerna när familjerna blev frågade att beskriva en vanlig 

familjemiddagssituation visade det sig att båda familjerna med yngre barn, dvs. familjen 

Andersson och familjen Novak beskrev en planering relaterad till själva måltiden. Att det är 

en planering runt hur barnen äter i relation till dom själva. De beskriver det som inte helt 

ovanligt att barnen äter innan föräldrarna. Till skillnad från detta beskriver familjen Eriksson 

med äldre barn en situation där barnen är med och konverserar under måltiden. Utifrån 

begreppet commensality kan detta tolkas som en form av inkludering och utanförskap 

(Fischler, 2011). Inkludering kan ses i familjen med äldre barn som betonar att äta 

tillsammans. Utanförskapet kan ses i familjerna med yngre barn, Eriksson och Novak, i och 

med att föräldrarna och barnen äter separat. Däremot beskriver Meiselman (2000, s. 7-10) hur 

det sociala sammanhanget är en stor premiss för att förstå måltiden och hur den delas. 

Måltider kan vara både formella, informella och intima samtidigt där en struktur av 
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motsägelser finns, två av dessa är just inkludering och utanförskap (Mäkelä, 2000, s. 8-9; 

Mennel, Murcott och Otterlo, 1992, s. 9). Detta kan visa på att de middagar som beskrivs av 

familjerna med yngre barn inte visar på ett utanförskap utan en inkludering då det som kan 

tolkas som informellt kan även vara formellt beroende på måltidens kontext. Däremot syns 

det i familjen Eriksson med äldre barn att det finns en förväntan av en större inkludering av 

barn. Detta kan visa på att ätandet i grupp skapar förening och att denna förening är någonting 

som ökar i och med barnens ålder. Liknande beskriver Fischler (2011) att delandet av mat 

skapar en ökad gemenskap bland deltagarna. 

Under observationen hos familjen Eriksson uppmärksammades en annorlunda maktrelation 

jämfört med de andra familjerna. Det som skiljer sig är hur barnen agerar mot och ifrågasätter 

den auktoritet som föräldern har. Jag tolkar detta som en form av uppfostran genom det 

sociala utbytet som skapas. En uppfostran som kanske i vissa fall går omedvetet förbi en 

förälder och det ”goda föräldraskapet”. Cinotto (2006, s. 21-22) beskriver måltiden som ett 

medel för lärandet av socialt accepterat beteende. Från observationen av familjen Eriksson 

syns det hur barnen ändå har en viss förståelse över vad som är socialt accepterat beteende, 

detta genom exempelvis trevlighetsfraser som ”tack” och även genom det sätt barnen 

förklarar vad som kan förväntas från deras auktoritet. När barnen väljer att inte använda dessa 

trevlighetsfraser och i vissa fall gör en ansträngning för att gå emot sin auktoritet kan det 

tolkas att under ytan av detta beteende så finns en mängd gömda betydelser (Fornäs, 2011, s. 

32). Dessa betydelser kommer att handla om socialt accepterat beteende och kräver en socialt 

utvecklad kunskap för att kunna tolkas, något barnen ännu kanske inte har (Cinotto, 2006, s. 

21-22; Fornäs, 2011, s. 32). Genom detta kan barnens agerande tolkas som ett sätt att testa 

gränserna för vad som förväntas och på så sätt utveckla den kunskap som krävs för att förstå 

det lämpliga agerandet för situationen. Barnens agerande samt auktoritetens tålamod kommer 

således resultera i en överenskommelse av vad socialt accepterad beteende representerar.  

Hos familjerna Novak och Andersson märktes inte maktrelation på samma sätt utan här visade 

den sig genom en form av förhandling mellan barn och auktoriteter. Det utbyte som 

uppmärksammades skedde kontinuerligt under middagen. Förhandlingen användes som ett 

medel för att skapa ett agerande där den vanligaste formen denna förhandling visade sig var i 

relation till maten. Ur perspektivet att familjemåltiden är ett ramverk för socialisering där 

barnen lär sig om mat, hur de ska bete sig i relation till den och måltiden kan förhandlingen 

försöka tolkas som ett lärande av förväntningar kring bordsskick (Meiselman, 2000, s. 8; 

Cinotto, 2011, 21-22). Då denna förhandling inte bara sker i förhållande till att skapa ett 
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agerande utan även sker för att lösa problem. Exempel på detta från resultatet, där ett problem 

uppkom när sonen inte ville äta potatis och föräldern mötte detta genom en förhandling där 

lösningen blev att sonen fick äta pasta istället. Pasta var något som föräldern visste var 

populärt och det är något Bringéus (1988, s. 13) menar är ”beprövad mat”. Här visar sig 

förhandlingen som ett verktyg för inkludering istället för en förmedling av bordsskick. Denna 

inkludering kan ses som ett sätt för att skapa förtroende och förening inom familjen (Fischler, 

2011) Sammanfattningsvis tolkas den förhandling som observerades under middagarna som 

ett medel för att skapa gemenskap och som ett verktyg där förmedling av förväntningar kan 

ses i relation till gemenskapen.   

Resultatet visade att planering hade olika betydelser för familjerna. Hos familjen Andersson 

innebar planering relationen mellan inköp och konsumtion. Planeringen som familjen 

Andersson utförde var även relativt fokuserad på barnens förväntan av mat men också i 

utifrån den förväntan föräldrarna hade på att kunna ha tid vid sidan av från familjen. Här 

beskrivs det hur planeringen spelar en stor roll för själva måltiden. De har skapat en ritual av 

planering som översätts till åsikter och idéer om måltiden och ”livet vid sidan av” 

(Meiselman, 2000, s. 7-10). Utanför barnens medvetande utformas en planering relaterad till 

deras förväntningar på mat. Då jag inte observerade ”livet vid sidan av” blir det svårt att säga 

hur planering påverkar denna. Föräldrarna berättade däremot att de ofta försöker ha 

färdiglagad mat vilket skulle kunna vara ett resultat av att försöka nå ”livet vid sidan av”. 

Under middagen däremot visar sig planeringen och där förklaras det att de alltid försöker äta 

upp allt istället för att äta nya saker. Här blir barnen delaktiga i den ritualisering av mat som 

skapar den sociala funktionen som kallas planering (Meiselman, 2000, s. 7-10). Denna 

planering skapar en kalender av förväntan som kan förmedla årstid eller högtid under 

måltiden, något som kunde ses i användandet av överbliven mat och dekor från påsken 

(Meiselmanm 2000, s. 10-11). Familjen Novak planeringen som en medvetenhet om barnens 

förväntningar. Då föräldrarna är medvetna om vilka förväntningar barnen har kan dessa 

användas som ett medel vid förhandlingar som beskrivet ovan. Hos familjen Eriksson 

beskrivs däremot en annan form av planering, en som jag skulle kalla mindre barnfokuserad. 

Detta då den planering som beskrivs är en blandad veckomeny, gärna med något vegetariskt 

även fast det är impopulärt. För att försöka förstå vad som menas med mindre barnfokuserad 

och i så fall om det innebär att de andra familjerna är mer barnfokuserade börjar jag med att 

se på måltidens innebörd. Måltidens innebörd kan ses genom de rutiner och förväntningar 

som fokuseras mot barnen (Anving, 2012, s. 107-108). Trots olikt innehåll så fanns det alltid 
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ett fokus mot barnen i de olika familjerna. Utifrån hur Meiselman (2000, s. 9) beskriver att 

sociala förväntningar kan ses i måltiden leder det mig till att se familjen Erikssons 

beskrivning av planering inte som mindre barnfokuserad, utan med ett annat innehåll som 

förmedlar de sociala förväntningar som finns på barn som är äldre.  

Disciplinära åtgärder är något som tillhör det goda föräldraskapet. Dessa sker då ett agerande 

bryter mot de förväntade normer familjen har. Den disciplinära åtgärden får även ofta följder 

utanför måltiden. Dessa åtgärder uppmärksammades både under observation och var något 

som beskrevs under intervjuerna. De är en svår process att försöka förstå vad som bestämmer 

när en disciplinär åtgärd krävs. Familjemiddagen beskrivs som ett ramverk för socialisering, 

med starka betoningar på lärandet av socialt accepterat beteende (Meiselman, 2000, s. 8). Med 

detta som måltidens innebörd kan tillrättavisningar tolkas. Här förstås tillsägelsen som ett 

medel för att rätta till ett felaktigt agerande under middagen men inte vad som krävs för en 

disciplinär åtgärd. Ur de situationer som beskrivs tolkar jag att det krävs ett agerande som inte 

bara bryter mot måltidskulturen utan även mot familjens kultur och de förväntningar som 

finns där om vad som är socialt accepterat beteende.   

Under observationerna uppmärksammades två tillfällen där barnen involverades i beslut där 

det fanns ett förväntat agerande. Det goda föräldraskapet kan visa sig i hur auktoriteterna 

involverar barnen i beslut där det finns ett förväntat agerande. Det kan förklaras som att 

föräldrarna lämnade över en del av den makt dom har som auktoriteter, makten om egna val. 

När barnens val inte mötte auktoriteternas förväntningar togs det egna valet bort från barnen. 

Det är med andra ord en involvering med underliggande förväntningar. När föräldrarna har 

korrigerat barnens val ges uppmuntrade kommentar med meningen att även förmedla att det 

är rätt beslut. Återigen syns det hur måltiden fungerar som en ritual för att förmedla åsikter 

och idéer (Meiselman, 2000, 7-10). Den förmedling som sker i dessa situationer handlar om 

att skapa förståelse för den betydelse som är tillskriven inom kontexten och på så sätt generera 

det lämpliga beteendet (Fornäs, 2011, s. 37, 52-54; Spradley, 1980, s. 13). Hos familjen 

Novak observerades en situation av detta när sonen blev övertalad om att ta en gaffel ”för 

stora pojkar”. Här förmedlar familjen de kulturella förväntningar som finns vilket innebär att 

dom överför den föreställning om en gaffels betydelse för socialt accepterat beteende (Ehn 

och Löfgren, 2011, s. 9).  

Sammanfattningsvis kan det goda föräldraskapet förstås som en förmedling av kulturella 

förväntningar och föreställningar från förälder till barn (Ehn & Löfgren, 2001, s. 9; Fornäs, 

2011, s. 32). Föräldrarna skapar ett ramverk för socialisering där en ritualisering av mat och 
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måltid kommer att innebära ett skapande av gemenskap (Fischler, 2011, s. 533; Meiselman, 

2000, s. 7-10). 

7.1.2 Det goda måltidsbeteendet 

Familjerna fick beskriva sin ideala middag under intervjun. Familjerna Andersson och Novak 

beskrev förväntningar på barnens agerande, detta tolkades som en förväntan av ett mer vuxet 

agerande från barnen. Familjen Eriksson beskrev en förväntan på kunna göra en riktig middag 

och inte behöva stressa. De ideal som beskrivs av familjerna kan tolkas i relation till barnens 

förståelse av socialt accepterat beteende. Då det sociala sammanhanget inom barnfamiljens 

middags ofta kommer att handla om lärandet av sociala förväntningar och föreställningar kan 

de beskrivna idealen förstås som ett agerande utifrån dessa (Ehn & Löfgren. 2001, s. 9; 

Spradley, 1980, s. 13). Således tolkas sociala förväntningar och föreställningar som kriterier 

som måste uppfyllas för det ideala sociala beteendet som finns inom familjerna. Familjen 

Eriksson beskriver däremot ideal som inte är i relation till barnen vilket kan betyda att dessa 

”kriterier” är uppfyllda till den grad som krävs för vad som anses som socialt accepterat 

beteende inom familjen. Idealet att inte behöva stressa med måltiden har då skapat en ny 

innebörd för måltidens sociala kontext. Den nya innebörden kommer att betyda ett större 

fokus på den sociala reproduktionen och skapandet av familjens samhörighet (Meiselman, 

2000, 7-10). Slutligen kan dessa ideal förstås som mål för det socialt accepterade beteendet 

(Cinotto, 2006, s. 21-22). 

Familjernas relation till det socialt accepterade beteendet kan förstås och tolkas utifrån de 

regler som förmedlas under middagarna. Reglerna beskrivs av familjerna som ett medel för att 

närma sig de förväntningar och föreställningar som finns. Här används även termen ”vanliga 

människor” av familjen Andersson för att beskriva innebörden av de förväntningar som finns 

angående det socialt accepterade beteendet. Detta beteende kan då förklaras som ett agerande 

utifrån kulturella föreställningar och förväntningar (Ehn & Löfgren, 2001, s. 9; Spradley, 

1980, s. 13). Reglerna blir ett ramverk för socialisering och beskriver vad som är accepterat 

eller inte. Med familjemiddagen som ett forum för lärande kan dessa regler tolkas som ett 

medel för föräldrarna där kulturella normer, förväntningar och föreställningar kan förmedlas 

(Cinotto, 2006, s. 21-22; Ehn & Löfgren, 2001, s. 9; Sunstein, 1996, s. 914). Om dessa regler 

innebär en överföring från förälder till barn av kulturell förståelse så bör det även innebära att 

föräldrarna påverkas och tolkar sina sociala världar för att skapa sin förståelse om vad som 

förväntas. Detta leder således till en problematik gällande definitionen av socialt accepterat 

beteende. Om förståelse krävs för tolkning av den sociala världen och är något som kan 
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påverkas så innebär det att det inte finns en definition av socialt accepterat beteende utan att 

istället att det är en paradoxalt personlig åsikt. Utgår vi från perspektivet att socialt accepterat 

beteende är en åsikt påverkad och baserad på förståelsen av den sociala omvärlden förklarar 

det både barnens och föräldrarnas agerande. Där agerandet sker i kontinuerlig relation till 

förståelsen av den sociala kontexten och där dessa regler blir ett verktyg för förmedling av 

förståelse (Fornäs, 2011, s. 37, 52-54).  

Detta leder till förståelsen att socialt accepterat beteende inte är något bestämt för alla familjer 

utan något som utvecklas och förändras i relation till individens kunskap om den sociala 

omvärlden (Ehn & Löfgren, 2001, s. 9). Det leder även till en förståelse hur barn kan ta med 

beteenden till måltiden lärda inom andra situationer, exempelvis från förskolan där dom har 

lärt sig från andra barn. Det goda måltidsbeteendet visar sig då genom barnens förståelse av 

vilka förväntningar som finns inom familjen och föräldrarnas agerande när dessa 

förväntningar möts eller inte möts. 

7.2 Metoddiskussion    

Med studiens mål i fokus ansågs deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer som 

lämpliga metoder. Fördelarna med den valda metoden deltagande observationer ses ofta i 

relation till dess nackdelar. Den deltagande observationen ger en stor mängd data då den inte 

bara fokuserar på deltagarnas agerande utan även innebörden av det agerande som utförs 

(Spradley, 1980, s. 12). Problem som dyker upp under användandet av denna metod är både 

det första och det viktigaste steget i den etnografiska undersökningen, att få tillträde till fältet. 

Att lösa detta består till en början av valet att välja mellan öppen eller dold etnografi (Bryman, 

2008, s. 380). Valet här blev taget i relation till den slutna miljö som är familjemiddagar, 

alltså en öppen roll. En dold roll hade säkerligen kunnat användas men i relation till den 

slutna familjemiljön kändes detta oetiskt och. Valet gjordes även utifrån att nackdelarna som 

kommer från en dold roll hade inneburit att jag inte kunnat använda mig av andra metoder 

eller föra fältanteckningar då deltagarna inte hade vetat att jag observerade dem (Bryman, 

2008, s. 382). Som tidigare nämnt så är familjens middagar en sluten miljö så ansågs den 

deltagande observationsmetoden vara den metod som jag kunde komma närmast den riktiga 

upplevelsen med. Problemet med att få tillträde till dessa slutna miljöer var något som togs i 

beaktning tidigt genom att nå ut till bekanta och kollegor (Bryman, 2008, s. 383). Något som 

dök upp under utförandet var frågan om den innehavande rollen och dess innebörd för 

observationen. Den deltagande rollen under middagen kan förstås som positiv med vissa 

hinder. Fördelen blev att som delaktig observatör under middagen kunde själva 
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måltidsupplevelsen studeras inifrån den sociala kontexten (Spradley, 1980, s. 56-57). 

Nackdelen med den här metoden var att det kan vara svårt att inte tappa den egna rollen som 

observatör och börja identifiera sig med den kultur som studeras. Detta är något som kallas 

”going native” och var väldigt svårt att förhålla sig till samtidigt som försök för att sätta sig in 

i den observerade miljön skedde (Bryman, 2008, s. 390).  

Genom utförandet av kvalitativa intervjuer har både svagheter och styrkor dykt upp. En stor 

fördel som intervjuerna har bidragit med är att det har skapat en större förståelse för utförda 

observationer. Detta har i sin tur gett en större grund och nya infallsvinklar till analysen. 

Fördelaktigt utfördes intervjuerna efter observerade middagar vilket innebar att de inte kunde 

påverka måltiden. Däremot kan den observerade måltiden påverkat intervjuerna men detta är 

något som inte har märkts. Då deltagarna gick med på att bli inspelade blev det en stor fördel 

senare vid analys av insamlad data då olika tonlägen och röstuttryck kunde höras och tolkas. 

En fördel med den kvalitativa intervjumetoden och dess ostrukturerade frågor var att 

intervjupersonen utan hinder kan dyka ner i sin egen uppfattning av den sociala miljö som 

även har observerats (Bryman, 2008, s. 416). Den största svagheten som upptäcktes vid 

användandet av denna metod var den egna rollen vid utförandet. Intervjufrågor utformades 

efter egen kunskap av familjemåltiden vilken kan ha påverkat frågornas relevans för arbetet. 

Med förståelsen att den egna påverkningen var den största nackdelen för denna metod 

utformades intervjuerna på ett sätt för att minska denna risk.  

Under arbetets gång har den egna rollen haft en stor innebörd för arbetet. Då jag befunnit mig 

i händelseförloppets mittpunkt både under observationer och intervjuer kan det skapat 

påverkningar på situationerna som upplevdes. Det första steget som togs för att minimera 

denna påverkan gjordes genom att försöka inneha samma roll under utförda observationer och 

intervjuer. Då det fanns en viss oerfarenhet för dessa metoder kan emotionella investeringar 

skett under utförandet. Detta kan ha påverkat min förståelse av situationer observerade eller 

beskrivna under intervjuer. Genom att material även spelades gav det ett bredare perspektiv 

på händelser och är något som har minskat risken för påverkningar på data i efterhand. 

Genom min fullt delaktiga roll under observationer ses inte små påverkningar som något 

negativt utan något normalt för måltidens sociala miljö.  

Urvalet medelklassfamiljer i Stockholms villaförorter är också något som kan diskuteras. Det 

är svårt att säga vad som är positivt samt negativt med detta urval men det kan diskuteras att 

med valet av familjer med liknande bakgrunder kan det vara lättare att se likheter och 

skillnader mellan dessa. Det negativa är att det ger en väldigt specifik syn på just ett område 
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och att det inte går att väga in skillnader eller likheter från andra socioekonomiska 

förhållanden.  

Ett etiskt dilemma som uppkom under arbetet var frågan om det frivilliga deltagandet från 

barnen. Då första kontakt med familjerna i dessa helhet gjordes i relation till 

observationstillfället var det först då etiska utgångspunkter presenterades. Dilemmat som 

skapades var ifall barnens deltagande verkligen var frivilligt. Detta då den hierarkiska 

strukturen inom familjen kan ha förväntningar på att barnen ska vara delaktiga under 

middagen. Dilemmat skapade ett ansvar från mitt och föräldrarnas håll att avgöra ifall 

situationer under observationerna förhöll sig inom etikens ramar. Något som under alla 

observationer ansågs göra.  

Analysmetoder som valdes var domänanalys samt analytisk induktion. Båda dessa metoder 

var starkt baserade på den egna förståelsen för det utförda arbetet, något som kan vara både 

positivt samt negativt. Det negativa var då som sagt att den egna förståelsen kan påverka 

tolkningen av resultatet. Däremot kan det positiva ses i relation till detta, med stor förståelse 

kan dessa metoder användas till det yttersta för att analysera det material som finns. Dessa 

metoder användes i relation till varandra där först domäner analyserades fram och ur dessa så 

plockades teman fram (Bryman, 2008, s. 511; Spradley, 1980, s. 88-93).  

Andra analysmetoder som hade varit relevanta för detta arbete är tematisk analys och 

taxonomisk analys. Med den tematiska analysen används förbestämda teman och subteman 

för att sedan skapa matrisbaserad data (Bryman, 2008, s. 528). Det hade kunnat vara 

intressant för att studera ett särskilt område inom familjens måltider. Den taxonomiska 

metoden hade kunnat vara intressant i detta arbete för att djupare förstå temans förhållanden 

till varandra och helheten för att tolka upplevelsen (Spradley, 1980, s. 113). För att studera 

den personliga upplevelsens innebörd för måltiden så hade den auto-etnografiska metoden 

kunnat vara av relevans för att studera upplevelsen (Butz & Besio, 2009, s. 1665).   

8. Slutsats 

Barnuppfostran finns i den kontinuerliga relationen mellan det goda föräldraskapet och det 

goda måltidsbeteendet. Det goda föräldraskapet innebär överförandet av kulturella 

förväntningar, föreställningar och normer för socialt accepterat beteende. Detta synliggörs i 

det goda måltidsbeteendet som blir ett resultat av agerande utifrån sociokulturell förståelse 

och kunskap. Familjernas middagar blir ett verktyg för skapandet av kulturell förståelse och 

kunskap för att fostra den goda och skötsamma samhällsmedborgaren. Kunskap konstateras 
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som en tolkningsfråga påverkad av den sociala omvärlden och kommer att innebära en måltid 

av motsägelser.  

9. Fortsatt forskning 

Vidare kan det vara intressant att fortsätta forskning kring måltidens sociala sammanhang och 

vad som förmedlas i den för att förstå hur den sociala omvärlden påverkar oss som människor. 

Då detta arbete fokuserar på familjer i liknande socioekonomiska förhållanden hade en 

jämförelse mellan familjer ur olika förhållanden varit utav intresse. Fortsättande kan studier 

gällande ett större sammanhang där mer än en familj delar måltiden tillsammans vara aktuellt 

för att förstå hur familjekulturer påverkar det sociala sammanhanget. Då måltider inte bara 

sker i familjekontexten öppnar det upp för många spännande områden. För 

restaurangbranschen kan det vara relevant att föra forskning om vad som förmedlas mellan 

människor under måltider och hur det kan påverka den sociala kontexten. Kan en sådan 

forskning användas för att förstå konsumenten skulle det kunna innebära nya möjligheter för 

restaurangbranschen att skapa nya upplevelser. 
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Bilaga 1:  

intervjuschema 

Nutid 

Kan du berätta hur en vanlig middag går till hos er? 

Hur ser en ideal middagssituation ut för er? 

Hur ni regler vid matbordet och/eller under middagen? 

Kan du berätta hur ni planering arbetet kring middagen? 

Dåtid 

Kan du berätta om hur middagarna såg ut när du var barn? 

Vilka regler hade ni hemma? 

Likheter och skillnader från när du var barn till nu när du har egna barn? 

 

 


