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Visa mig vad – och hur! – du äter…

Docent Richard Tellström
SLU Future Food

Innehållet i denna föreläsning 

• Inblick i matkulturen som en daglig social funktion

• Jo, det kan vara logiskt att äta det som andra tycker är fel 

• Att äta tillsammans med andra än de som sitter runt bordet 

• Och så en matquiz!

Livsmedel ger energi och näring 

…men mat och dryck berättar 
alltså det vi tänker

3/53

Energimässigt samma sak. Men inte kulturellt

Ett wienerbröd på 60 gram - 262 kcal
Ett halvt kilo äpplen - 250 kcal
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Människan är ingen tankeläsare 

Värdering Värdering

Vi läser av de värderingar som 
maten/drycken bär, för att 
förstå avsändarens tanke

”Jag gillar dig också! ””Jag gillar dig! ”Jag gillar dig! ”
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Sju exempel 
på maten, dryckens och måltidens 
sociala funktion för oss människor 

#1 – I varje enskild måltid äter 
du relationer som är viktiga för 
dig

Principen - Du äter den mat som skapar och 
upprätthåller bra relationer för dig

Föräldrar

Svärför-
äldrar

Partner

Syskon

Släkt

Barn

”Du”
Vänner

Arbetskollegor

Förebilder 
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Digitala 
gemenskaper
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Exempel – Lunchmåltiden med kollegorna 

Föräldrar

Partner

Syskon

Släkt

Barn

”Du”

Svärför-
äldrar

Vänner

Arbetskollegor

Förebilder 

Digitala 
gemenskaper
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Exempel – Kvällsmåltiden med familjen 

Föräldrar

Partner

Syskon

Släkt

Barn

”Du”

Svärför-
äldrar

Vänner

Arbetskollegor

Förebilder 

Digitala 
gemenskaper

Exempel – Julmåltiden med släkten

Föräldrar

Partner

Syskon

Släkt

Barn

”Du”

Svärför-
äldrar

Vänner

Arbetskollegor

Förebilder 

Digitala 
gemenskaper
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I en traditionsmåltid kan en maträtt inte bytas ut mot vad som helst 
eftersom rättens uppgift är att uttrycka gästernas livskontinuitet

Originalet 
Imitation med kålrot

Imitation med quorn
Imitation med kyckling

12/53
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Exempel – Skolbarnets lunchmåltid

Föräldrar

Partner

Syskon

Släkt

Barn

”Skolbarnet”

Svärför-
äldrar

Vänner

Arbetskollegor

Förebilder 

Digitala 
gemenskaper
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Daghem och förskolor vill idag vara förebilder - Matprofiler och 
statements om sin mat 

”Vi väljer svenskt, kravmärkt och ekologiskt så 
långt det är möjligt. 

Vi jobbar på att reducera socker i maten.” 
(Säffle, 2018)

”…all mat från grunden med ekologiska råvaror 
och med stor omtanke om djurens väl och ve. Vi 

erbjuder likvärdig specialkost ....” (Stockholm, 
2018)

#2 – Det är skillnad på matens 
näring och dess kulturella 
betydelse – Exemplet dillkött 

Näringsämnestabell – Om dillkött som nutrition

En portion 

Ref: Naringsvarde.nu (2019)
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Go’kvälls tittarundersökning 2017 – 50 tittare av 3000 
beskriver dillkött som sin familjs traditionsmat 

”Min mormor som är född 1881 har lagat det till oss barnbarn när vi var och hälsade på. Jag 
är själv född 1953 inte så purung precis. Min mamma har lagat det under min uppväxt och nu 
har jag fortsatt att laga det med mormors recept.” (Svar #13)

”Det vi åt igår var rester av dillkött kokt på lamm. Det åt jag mycket hos min svärmor när min 
man och jag träffades för 50 år sedan och det har vi fortsatt laga.” (Svar #829)

”Dillkött. Lamm, sötsur sås (citron) dill, potatis, morötter. Sen måste man ha knäckebröd till. 
Min mamma gjorde detta, sen jag och mina barn älskar det. Om de får önska sig blir det 
dillkött. Tror dock att mamma använde kalvkött men jag tycker det är mycket godare med 
lammkött. Kan inte fråga för hon lever inte. Men jag är en fena på denna maträtt.” 
(Svar #857)

17/53

• Historia – Lång, i Sverige sedan 1780-talet

• Ideologi - Upplysningen, inre sinnen stimuleras, inte bara yttre, 
reflektera om det man äter, maten inverkar på både kroppen 
och själen, kulturutbyte, vårt intresse för franska matideal 
(blanquette de veau)

• Symbol - En ny smak och konsistensideal, brott mot barockens 
matidé, naturens örtighet, den betande kons krämiga grädde

• Klass - Borgerlig mat, kunskap om hur man konserverar dill i en 
flaska med ättika

• Ekonomi – Utgår från dyrbart färskt kalvkött eller lammkött, om 
vilt ingår så var rätten knuten till jakträtt, dyrbart socker ingår

• Måltid – Festligare, firande, många människor i gemenskap, 
vällagad husmanskost, traditionsmat i många släkter och familjer

• Traditionsmat – Berättar om relationslänkar tillbaka i tiden i den 
enskildes liv

• Osv, osv

En portion 

Näringsämnestabell Kulturvärdestabell

Ref: Naringsvarde.nu (2019)

Matquiz! 

C

Skolmat 1956,
9:e plats på topptio idag 

A

Korv Stroganoff 

B

Skolbarnen har ibland tagit med sig skolmatsrätter hem – Vilken av 
dessa tre var först skolmat innan den hamnade i hemmets matkultur? 

Kycklingpasta med pesto

Veckotidningsmat 1990-tal

Tacobuffé

Konceptmat 1990-tal
20/53
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#3 - Eftersom mat är relationer så 
består matkulturen också av 
skam och ljug 

Kollar ni på andras varor på 
varubandet? 

Vilken är din skämsmat? 

• Livsmedel, maträtter och måltidsformer som uppfattas som skambelagda i det 
allmänna medvetandet 

• Subjektivt - Moraliska matbegrepp - Skämmas inför andra

• Skämmas inför sig själv

• Inte lägga upp på Facebook

• Inte laga mat från grunden, ta genvägar, inte äta ”ordentligt”, äta rätt mat men 
vid fel tillfälle, äta gröt och smörgås istället för ”riktig mat”

• Ge sina barn färdiglagad mat (tabu för mödrar)

23/53 Ref: SVT 12 mars 2018 
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#4 - Du äter din egen livskarriär 
och minns ditt liv genom 
maträtter

25/53

Livets måltider består av en mix av privatmat, 
kommersiellmat och offentligmat

10 åring

20 åring

30 åring

40 åring

50 åring

60 åring 

70 åring

80 åring

90 åring

Skol- och familje-
husman, ätideologi

Pizza, singelmat
och träningskost

Dieter, skilsmässo-
husman och restau-

rangdejtingmat

Bekvämhusman, soppa 
och dieter

Mat som varje 
dags stora projekt

Familje- och 
dagishusman

Matkulturträning

Kommunala 
färdiglådor

DOPKAFFE BEGRAVNINGSKAFFE

Familjehusman, diet 
och ätideologi

Äldrematsal

Singelmat igen?
Unna-sig-husman

För sent för dieter?

Äldres matideal förändras i takt med att deras födelseåldrar flyttas fram  

#5 – Vad har hänt sedan sist? 
Vilka matämnen har blivit stora? 

28/53
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23 mars 2012 

Svårigheten med att 
förutse framtidens matkultur i relation till 

Kostdagarna 2012 

Fem exempel

31/53

Kostdagarna
2012

Smoothies 
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Kostdagarna
2012

Game of Thrones

Kostdagarna
2012

Superbär

Kostdagarna
2012

Hållbarhet

Kostdagarna
2012

Klimatångest 
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Alla de här är ovanliga ätproteiner idag i Sverige –
Vilka är mest sannolika 20-30 år fram i tiden givet måltiden i fokus? 

MjölmaskBönor GetterHästar Odlat köttKaniner
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#6 – Matkultur handlar i vår tid 
mer om individualitet än 
tradition – mer ”jag” än ”vi”

Matkulturen i Sverige 1975 – Högt matpris och en kollektiv 
samhällskänsla skapar en sammanhållen matkultur med få varianter 

VegetabilierAnimalier

Industritillverkat

Handgjort &
Ekologiskt  

VegetarianerNormaldiet

39/53 Rödlistad = Låt bli Gul = Var försiktig Grön = Ät gärna

Livsmedel och maträtter är värdeladdade med individualitet
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Matkulturen i Sverige 2019 - Lågt matpris och hög grad av 
individualitet skapar diversitet och många varianter

VegetabilierAnimalier

Industritillverkat

Handgjort &
Ekologiskt  

Hipstern

LCHF Vegan

Vegetarianer

Rawfood

Normaldiet

Medveten normaldiet
(flexiterian)

Träningskost

Paleokost

GI

Entovegan

Clean eating

Frukterianer

41/53

1975

2019

#7 – Matkulturen delar sig nu 
mellan unga och gamla, och 
mellan män och kvinnor

Förberedande forskningsprojekt – Kulturell specialkost, 
eliminationsdieter och önskan om sin egen mat i det offentliga rummet 

• Medicinska kostavvikelser
Födoämnesallergier av olika slag. 
Normalt är ca 10 % 
laktosintolleranta och ca 1,5% 
med celiaki

• Kulturella kostavvikelser
Matval utifrån religion, kultur, 
ideologier, etik, politik m.m

• Preferenskostavvikelser
Ogillande, tycker inte om, tränar 
just nu, o.dyl

En förbeställd restaurangmåltid kräver idag tillpassning till 
varje individs krav (2018)
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Individens ätande inte längre kultur utan ideologi, fysiologi, och 
preferens

NNs matlista, feb 2018 
Antal gäster 

Föranmäld önskan om särskild mat (oavsett angivet skäl)
(Luncher/middagar, antal gäster/procent, 2016-19) 

0

100

200

300
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500

Landshypotek, 
Västerås,
middag, 

2017

Läkarstudent,
Linköping, 
middag, 

2017

Psykolog-
konferens,

middag, 
Linköping,

2017

Spannmåls-
odlarna,
middag, 

Nyköping, 
2017

PRO-förening, 
Småland, 

lunch,
2018

Allmänläkare 
konf, Bollnäs,

lunch, 
2018

Företagarlunch
80% utl, 

Linköping, 
2018

Konferens, 
Sth-kontor, 

lunch, 
2016

Bröllop, 
Lantbrukare/
akademiker,

2017

1 %
Kostdagarna, 

Göteborg,
lunch/middag

2019

22 %

123
160

80

420

494

104

50

104

450

115

0,75 %
55 %

1 %

77 %

10 % 0 % 14 %

20 %

Mest kostavvikelser

• Kvinnor under 45 år

• Åtta av tio kostavikare är 
kvinnor

• Stadsboende, båda kön

• Akademiker, båda kön

• Kvinnor som arbetar på 
kontor och i offentlig 
sektor

Iakttagbart mönster

• Fler äter bredvid varandra än 
delar samma slags måltid

• Stärkt jag, oberoende från vi:et

• En ny ungdomsmatkultur

• En ny kvinnlig matkultur

Minst kostavvikelser

• 45+, båda kön

• Boende på landsbygd och i 
mindre städer, båda kön

• Män i alla åldrar

• Män, arbetare

Hur kan det aktuella läget tolkas?

47/53

Till sist - Några råd till den som 
vill äta sina värderingar 
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Värderingar 

Politik Ekonomi

Matkulturen 

Klimatoro – Specialkost som ett sätt att reparera en trasig 
värld och synliggöra sitt eget livsöde 

• Kvinnor har större klimatoro än män (57 % vs. 37 %)  

• 4 av 5 av unga kvinnor (18-29 år) har klimatoro

• 1 av 5 äldre män (65-79 år) har klimatoro

• 63 % i åldern 18-29 år tror att deras livsmedelsval 
påverkar klimatet i hög utsträckning

• Göteborgare – Nästan 60 % tror att deras matval 
påverkar klimatavtrycket

• Smålänningar – Nästan 60 % tror inte att deras 
matval påverkar klimatavtrycket

Ref: ICA/Kantar Sifo, 16-31 juli 2018, 1000 tillfrågade 
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Vi påstås behöva äta ännu mer vegetariskt än vi redan gör –
Men ska vi välja en politisk, etisk eller traditionsdiet?

Vegetabilier, 
350 kg

(87,5%) 

Kött, 50 kg
(12,5%) 

Genomsnittssvensk idag 51/43

Biologisk mångfald 
i land och hav 

Eko-jordbruk
(djurgödsel)

Vegetarisk lakto-ovo-diet

Döda och 
äta djur 

Vegandiet 

Kemijordbruk
(konstgödsel)

Finns ingen sådan diet

Välj då följande diet: 

Inuiternas kött/
fiskmatskultur

Kost-
tillskott

Omnivor diet (allätardiet)
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Alla äter värderingar.

Sina egna eller någon annans.

Sina valda eller påbjudna.

Tack! 
richard.tellstrom @ telia.com

Web: www.richardtellstrom.se 

070 265 20 89 


