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Förord
Mat engagerar och berör! Ingen kan ha undgått att mat, och hälsa, står i centrum i vårt nutida samhälle vilket synliggörs kanske allra mest i media av vilka
sociala medier fått en extra stor betydelse under senare år. Genom maten representeras identiteter, ståndpunkter, vetenskapsparadigm och kunskapsområden
hos experten och lekmannen som diskuterar och presenterar mat utifrån ett
oändligt antal spörsmål. Allt mer synes oro finnas med i bilden. Enskilda individer kan vara bekymrade över maten de väljer och äter som konsumenter. Frågan
kan också komma upp i politiska sammanhang och utredningar om matens roll
och betydelse i samhället.
Många människor tänker på den egna hälsan vilket kanske inneburit att de
prövat på nya dieter, men även olika hälsopreparat. Enligt statistik från konsumentverket var 2013 året då ”hälsobluffar” gav upphov till flest klagomål. Ett
par år tidigare, 2011 publicerade Konsumentverket rapporten Att klaga eller inte
klaga. En kartläggning av missnöjda konsumenters agerande som hade till syfte att
förstå och möjliggöra för konsumenten i konsumtionssamhället att kunna hantera köp de inte varit nöjda med. Dylika utredningar signalerar att vi lever i ett
konsumtionssamhälle där konsumenten ständigt står inför val och beslut. Livsmedelsverket presenterade 2014 sin undersökning Livsmedelsincidenter – kvantitativ undersökning om konsumentbeteenden i vilken det framkom att en tredjedel
av befolkningen klagade på maten inom offentlig måltid, på restaurang eller i
butik. Mest klagomål hade butiken. Det uppdagades också i denna enkätstudie
att det fanns flera orsaker till att inte klaga. För det första tyckte man inte att
det man råkat ut för var ”så farligt”, vissa ansåg inte att man tjänade något på
att klaga, andra att det berodde på tidsbrist. Ytterligare orsaker var att man inte
orkade eller så upplevdes att klaga som besvärligt och pinsamt.
Forskning om människors matpreferenser, matvanor och näringsintag är
inget nytt men att intressera sig för klagomål, och speciellt då i relation till mat
och konsumtionssamhället, är ett relativt nytt fenomen. Vid institutionen för
kostvetenskap undervisar och forskar vi om många olika aspekter på mat och
måltider – oftast med hälsan som en bakgrund till våra diskussioner men med
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tiden har även andra fenomen i relation till mat införlivats i vårt bygge av kostvetenskapen som ämnesdisciplin. Vi tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vilket främst illustreras i våra forskningsprojekt. Dessa projekt berikar dock
i lika hög grad det medicinskt-naturvetenskapliga kunskapsområdena, som vi
i hög grad belyser i vår undervisning. Under årens lopp har tankar funnits på
ett gemensamt projekt som involverar alla lärare och doktorander dock utan att
något självklart ämne utkristalliserats. I samtal med institutionens gästprofessor sociologen Alan Warde formades idén om denna publikation där klagandet
avseende mat som fenomen som ett förbisett forskningsområde skulle kunna
utvecklas. Inom institutionens forskningsområden den offentliga måltiden och
dietetikens kommunikation behandlas sårbara gruppers matvanor, näringsintag
och informationsbehov samt villkor i en samhällelig kontext. I processen med
boken upptäckte vi att klagande som fenomen också kunde belysas som en del
av vår pågående forskning i det att vi använt oss av nya synsätt och oprövade
perspektiv.
I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och i Nationalencyklopedin (NE) ges ett
antal definitioner på ordet klaga. I denna samling av essäer används ordet främst
i betydelsen av att uttrycka sitt missnöje över något eller någon. Vår essäsamling
har benämnts Klagandets diskurs – Matforskare reflekterar. Den belyser i tjugo
bidrag hur människor uttrycker mat, smak, missnöje och klagomål i olika grupper, på skilda arenor och med varierande retorik. Essäerna utgörs av empiriska
studier, teoretiska diskussioner samt personliga observationer. De speglar därför
både praktisk kunskap och hur dessa omsätts i teoretiska resonemang. Genom
de enskilda exemplen och de teoretiska resonemangen kan vi bättre förstå klagandet som fenomen. I en tid då mat var en bristvara kunde klagan över att bli
mätt vara i fokus men i takt med ett överflöd av livsmedel och konsumtionssamhällets utveckling befinner sig kvaliteten i fokus. Vad som är kvalitet och vad
som är den rätta smaken – vare sig det gäller hälsosam mat, sensoriska aspekter
eller mat med status – kan sålunda vara grunden till varför människor inte är
nöjda med mat i det dagliga livet. Klagande kan betraktas som ett socialt och
kulturellt fenomen, något som är allmänmänskligt och som speglar en mängd
aspekter i människors dagliga liv både som individer och som kollektiv.
Bidragen presenteras i fem delar som har fått rubrikerna Mat och smak,
Gestaltandet av den dåliga maten – den offentliga måltiden, Språk, retorik och
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auktoriteter, Exempel från det dagliga livet – svårigheter och otillfredsställelse
och Att klaga eller inte – motsatser och filosofiska funderingar. Den första delen
presenterar nedslag i historien om mat och smak och ett resonemang om hur
sensorik som metod kan bidra till hur vi kan förstå smak under livets olika
skeden. Den andra delen gör nedslag i verklighetens offentliga måltid och diskuterar dilemman och ideal som bryts mot varandra på detta verksamhetsfält.
Del tre belyser retorikens kraft och den makt som kan utövas med ordval och
språk i den offentliga debatten liksom inom folkhälsoarbetet och i sjukvården.
Del fyra exemplifierar oron över mat och måltider i människors dagliga praktiker och hur klagan kan uttryckas på olika sätt. Slutligen speglas i del fem olika
moraliska och filosofiska funderingar över fenomenet att klaga avseende mat
och måltider. Som en avskiljare mellan de respektive delarna presenteras ett collage av bilder som skall leda in läsaren i texterna. Med tanke på matens roll i den
nuvarande samhällsutvecklingen och hur högaktuella våra forskningsområden
är tror vi att vi kan bidra med intressanta reflektioner till en bred läsekrets inom
universitet och högskola, journalister liksom den allmänt matintresserade.
Under 2015 firar institutionen för kostvetenskap 120 år och vi är därför särskilt
glada att kunna presentera vår skrift i samband med detta jubileum. Den utgör
dessutom den första volymen i institutionens nystartade skriftserie Studia cibi
nutritionisque Upsaliensia. Ett särskilt tack riktas till Stiftelsen K ronprinsessan
Margarets Minne som möjliggjort finansieringen av boken. Med tillönskan om
intressant läsning och underlag för inspirerande diskussioner.
Uppsala mars 2015
Christina Fjellström
redaktör
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Konsten att äta
Christina Fjellström

I

antologin Konsten att äta publicerad 1948 med återgivna texter alltifrån
Platon och Olaus Magnus till Brillat-Savarin och August Strindberg skriver
redaktören Knut Hagberg i inledningen om Kungl. Vetenskapsakademiens
sammanträde 1780. Vid detta tillfälle höll bankokommissarien Bengt Bergius
ett tal benämnt ”Tal om läckerheter, både i sig själva sådana och för sådana
ansedda genom Folkslags bruk och inbillning”. Hans tal kom att resultera i två
volymer utgivna i Vetenskapsakademiens skriftserie 1785 och 1787. Hagberg
skriver lite längre fram i inledningen följande:
Numera skulle Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter näppeligen anse det förenligt
med sin värdighet att celebrera sin högtid med kulinariska utredningar. Under linnéseklet
kunde man på ett naivt och älskvärt sätt glädja sig över, att mycket här i världen icke bara
var gott utan också smakade gott.

Ett decennium senare bildades Gastronomiska akademien av bl.a. Tore Wretman,
ett halvt sekel senare bildades Måltidsakademien och i början av 2015 utgav
Kungl. Skog- och Lantbruksakademien och Centrum för Vetenskapshistoria
Bergius innehållsrika bok i sin helhet (Bergius 2015). Mat och ätande hör
numera definitivt till de vetenskapliga akademiernas sfärer och är en naturlig del
av deras verksamhet, inklusive Kungl. Vetenskapsakademiens, ehuru de kulinariska aspekterna kanske framförallt gestaltas och diskuteras i högtidsmåltiderna
emedan de vetenskapliga föredragen vid sammankomsterna ofta fokuseras mot
matens betydelse för hälsan eller kanske miljön.
Som belyses ovan kan ätandet associeras med en process i förfining och där
tillägnandet av smaker tillhör utvecklandet av levnadskonsten. Att äta kan å
andra sidan betraktas som en vardaglig aktivitet som utövas utan större eftertanke enligt vanor och uppställda rutiner, påminnande snarare om ”mindless
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eating” än en konstart. Oavsett vilken ståndpunkt som är utgångspunkten för
synen på ätandet har de flesta, om inte alla, en uppfattning om vad som är den
rätta smaken, den mat som går att äta, vad som är accepterade beteenden vid
bordet, vilka smaker som kan kombineras enligt kulturens kulinariska regler.
Under senare tid kan ätandet, som en del av konsumtionssamhället, relateras
till dagliga val och att ta ställning för sina val. Samhällsklimatet kan upplevas
som både kravfullt och bedömande och till konsten att äta kan fogas ytterligare
en dimension - att välja den rätta maten, och särskilt med anspelning på hälsa,
etik och miljö. Det är svårt att bortse från att med de ständiga valen följer en
känsla av antingen förnöjsamhet eller missnöje. Ätande kännetecknas också av
att vara en liminal aktivitet där maten befinner sig på tröskeln mellan utsidan
och insidan av kroppen (Lupton, 1996). Maten symboliserar en risk – vad kan
jag äta, vad törs jag äta, vad kan jag säkert stoppa i mig? Människor resonerar
med sig själva och andra om näringsriktigheten i den mat de väljer, om ren och
äkta mat, om färsk och fräsch mat, var den producerats och med vilka metoder,
hur den var tillagad och av vem. De frågar sig också om det går att lita på den
etablerade expertisen och vad den kommunicerar om maten vi bör välja eller om
de ska lyssna på alternativa auktoriteter.
Vad som också framstår som viktigt i ätandet är måltidsgemenskap. Att äta
tillsammans är ett ideal och oron över familjemåltidens försvinnande trummas
i oss oavsett om det stämmer eller inte (Jackson, Olive and Smith, 2009). De
flesta i Sverige äter sin mat i form av måltider även om inte alla måltider inkluderar alla familjemedlemmar (Kjærnes, 2001). Måltiden kan vara både andlig
och timlig och den kan organiseras som att äta i tiden eller i rummet (Knudsen
och Wilken, 1996). Det innebär att i exempelvis den europeiska kulturen intar
vi först en förrätt, därefter en varmrätt och efterrätt emedan i den österländska
kulturen ställs alla rätter fram på bordet utan att förväntas äta i en viss ordning.
Vare sig man äter i tiden eller rummet kan måltiden betraktas som en historia
vilket flera författare diskuterat, exempelvis Visser (1991) och Korsmeyer (1999).
Historien kännetecknas av en begynnelse, en mittpunkt och ett slut. Detta
innebär att det finns en förväntning av vad en måltid ska medföra, och under
det att måltiden intas uppenbaras om förväntningen stämde in. Sist och slut
ligen görs en slags slutreflektion om måltiden - om vilken historia som berättades – och om den motsvarade synen på ”konsten att äta”. I detta förlopp finns
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många tillfällen att känna tillfredställelse, glädje eller missnöje. Valdes rätt måltid på restaurangen, valdes riktig mat till familjemåltiden, var valet av livsmedel
lämpliga för den dagliga middagsmåltiden?
Smak är per se något som kan jämställas med valfrihet och medelklassen
enligt Bourdieu (2005). Därför argumenterar han, blir motsatsen mellan överdådets smak (eller frihetens smak) och nödvändighetens smak svår att greppa.
Han ser nödvändighetens smak som sprunget ur vad som kunnat erbjudas de
som inte haft ekonomiska möjligheter att välja vad man vill och frihetens smak
dess motsats. Vi skulle kunna säga att frihetens smak illustrerar hur dagens
konsument kan välja den mat hon eller han vill ha, allt efter pris, identitet,
preferenser eller kanske ännu mer uttryckt som hur hen vill positionera sig själv.
Frihetens smak är vår dagliga följeslagare i konsumtionssamhället där vi förutsätts göra ständiga val, likaväl som det anses vara vår skyldighet som konsumenter att ständigt pröva på nytt (Baudrillard, 1988). Butikens varor kan väljas
eller ratas, restauranger kan väljas efter humör och plånbok. Om det inte passar
k lagar man – kanske högt och direkt, kanske i huvudet, kanske på nätet, kanske
genom att lämna butiken eller restaurangen och vandra vidare för att hitta ett
bättre alternativ. Man kan också välja att vara nöjd – men det är ändå ett val av
frihet eftersom det för konsumenten finns alternativ. Nödvändighetens smak,
den som Bourdieu associerar med proletariatet, kan i den svenska kulturkontexten än mer förknippas med dem som kommer i beroendeställning inom den
offentliga måltiden och framförallt inom skolmåltiden och äldremåltiden. Både
barn och äldre som äter sina måltider inom ramen för skolan eller äldreomsorgens försyn ses idag som konsumenter - men om valfriheten finns i praktiken
ifrågasätts och diskuteras på många olika arenor och i olika sammanhang som
exempelvis av nära och kära, inom media liksom av den yngre eller äldre konsumenten. Dessutom diskuteras ofta att den mat som serveras inom dessa konsumtionskontexter inte riktigt ”duger”, men om detta faktiskt överensstämmer med
uppfattningen hos de personer som måltiderna riktas till är oklart.
Vem som har tolkningsföreträde om vad som är det rätta ätandet, dvs. vad
konsten att äta handlar om, skiftar över tid och rum. Mennell (2005) argumenterar, utifrån restaurangguiders rekommendationer, att vi lär oss tycka om
vissa smaker eller viss mat tillagad på ett visst sätt därför någon har sagt att det
är så maten ska tillagas eller att det är så den bästa smaken ska vara enligt vissa
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kriterier. Om maten är objektivt bättre är osagt men de minoriteter, i detta
sammahang kallade självutnämnda gastronomer av Mennell, som söker påverka
”folket” utgör enligt honom en makt i samhället. Vad som gör om dessa företrädare av smaker lyckas påverka folket handlar om dem som följer dem, men
även en maktkamp mellan de som uttrycker gillande eller ogillande på en arena
av mat och måltider. Om vi överför Mennells tankegångar – från restaurangguider till en allmän nutida svensk kulturkontext där maten står i fokus – synes
en maktbalans handla om att valfriheten stångas mot kravfylldheten, frihetens
smak mot nödvändighetens, hälsan mot njutningen och gastronomin, etiken
och miljön mot ekonomi osv. I detta matlandskap av olika ideologier, strategier
och identiteter som alla kämpar om en plats i människors dagliga liv avseende
konsten att äta, dvs. konsten att äta rätt och välja rätt kan klagandet ses som
en ventil. När förväntningar inte uppfylls i det dagliga livet med mat är det
måhända oundvikligt att missnöjet och ogillandet pyser ut.
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”Klen mage, med äckel, dålig
matsmältning, väderspänning,
hysteriska lidanden och 600
andra besvär” – om bröd och
upplevelsen därav”
Pernilla Sandvik

V

årt dagliga bröd, giv oss idag och ”stackars den fattige
som inte ens har en brödsmula” är ordalydelser som antyder brödets
symboliska betydelse i vårt samhälle. Bröd i olika former har vi ätit
i tusentals år och än idag är det en viktig del av den svenska kosthållningen.
”Man känner sig aldrig så rik som när man plockar ur färskt bröd ur ugnen”
har också en känd svensk kock tillika inredningsdesigner en gång sagt i tvrutan. Något som kanske inte alla håller med om idag då bröd under de senaste
åren, tillsammans med andra kolhydratrika livsmedel, fått utstå mycket k ritik
– k lagan, gällande dess hälsorelaterade egenskaper, framförallt i kvällspress och
bloggar. I min kommande avhandling diskuterar jag bröd och hälsa i relation
till människors uppfattningar, preferenser och konsumtion av bröd. I före
liggande artikel kommer jag att reflektera över detta samt hur uttalanden om
bröd i media under olika tidsperioder speglar vår syn på brödets kvalitet främst
i relation till dess hälsoaspekter.

Vad är ett hälsosamt bröd?
Vad som är hälsosamt kan definieras på flera olika sätt och beror på kontexten.
Vem är individen och vilka specifika behov har den? Vilka livsmedel finns tillgängliga? Och vad innefattas i begreppet hälsa? Ofta tänker man på närings-
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mässig kvalitet men det kan också handla om annat. Att bidra till en mer giftfri
miljö genom att välja ekologiska livsmedel skulle ju också kunna definieras som
hälsosamt. Att äta en trevlig middag i gott sällskap bidrar likaså till det mentala
välmåendet.
Förekomsten av välfärdssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes
ökar i Sverige och det finns ett stort behov av preventiva åtgärder. Bröd är den
enskilt viktigaste källan till fullkorn och fiber och konsumenter som äter mindre
bröd får också i sig mindre fullkorn och fiber totalt sett, vilket jag diskuterar i
mitt avhandlingsarbete (Sandvik, Kihlberg, Lindroos, Marklinder & Nydahl,
2014). Konsumtionen av fiber och fullkorn når i Sverige inte upp till rekommendationerna, framförallt bland yngre konsumenter. Då bröd ingår som ett dagligt
inslag i många svenskars kosthållning finns här en stor möjlighet att påverka
folkhälsan genom att förändra vilken sorts bröd som äts. Om vi ser på brödet
ur ett nutritionsperspektiv kan man förenklat sammanfatta de viktigaste egenskaperna för att ett bröd ska vara hälsosamt till: Att det ska ha innehålla mycket
fullkorn och fiber, men lite salt, socker och mättat fett. Det ska också bidra till
ett välreglerat blodsockersvar och påverka tarmen positivt (Poutanen, Sozer &
Della Valle 2014). Flera olika faktorer i brödet kan bidra till dessa egenskaper,
både ingredienser, jäsningsmetod och gräddning.

Bröd i dagens näringsrekommendationer och kostråd
I nordiska näringsrekommendationer (Nordiska ministerrådet, 2014) rekommenderas att kolhydrater bör utgöra 45-60 energiprocent och det poängteras att
typen av kolhydrater och vilka livsmedel som bidrar med dessa är relaterade till
dess hälsoeffekter. Vi rekommenderas äta fullkorn, det vill säga den osiktade hela
spannmålskärnan. samt att få i oss 25-35 gram kostfibrer per dag från naturligt fiberrika livsmedel (t.ex. fullkornsprodukter). Tillsatt raffinerat socker bör
inte utgöra mer än 10 energiprocent. Livsmedelsverket står bakom de svenska
officiella kostråden vilka syftar till att tillgodose grundläggande näringsbehov,
samt förebygga och minska risken för sjukdom hos den allmänna befolkningen.
Råden fokuserar på vilka livsmedel som är bra att äta och de är baserade på
Nordiska näringsrekommendationer, vilka revideras vart åttonde år utifrån den
senast tillkomna nutritionsforskningen. Det är främst två av kostråden som
är relevanta för bröd: ”Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor,
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gryn, pasta och ris” och ”Välj gärna nyckelhålsmärkta produkter”. Nyckelhålet
är Livsmedelsverkets symbol som används för att hjälpa konsumenter att göra
hälsosammare val. Märkningen innebär att olika kriterier gällande innehåll
måste uppfyllas för olika livsmedelsgrupper. För att mjukt bröd ska få märkas
med nyckelhålet måste det till exempel innehålla en viss mängd fullkorn och
fiber samt en begränsad mängd, socker, fett och salt.

Hälsosamt bröd ur ett konsumentperspektiv
I dagens Sverige är livsmedelstillgängligheten god och valmöjligheterna stora.
Som konsument kan man välja om och hur mycket bröd man vill äta och också
vilken typ av bröd. Ska jag baka det själv eller köpa färdigbakat? Köpa från
bageri, gräddat i butik eller bröd bakat av några av de stora industriella bageri
erna. Vad man än väljer håller nog de flesta med om att brödet ska ha en hög
k valitet, i alla fall så hög kvalitet som möjligt i relation till det pris man är
beredd att betala. Uppfattningen om vad som är tillfredställande kvalitet skiljer
sig dock från person till person och påverkas av många olika faktorer. Om
brödet vi äter inte når upp till de förväntningar vi har på dess kvalitet så känner
vi missnöje. Detta gäller förstås inte endast vår brödföda, utan all mat.
Matkvalitet ur ett konsumentperspektiv, det vill säga subjektiv kvalitetsuppfattning delas i The Total Food Quality Model (Grunert, 2006) in i de fyra
aspekterna: hälsa, smak, produktion och bekvämlighet. Aspekterna kan för
olika konsumenter vara olika viktiga och ha olika betydelse. Kanske är det för
någon viktigast att brödet är ekologiskt (produktion), för en annan att det är
färdigskivat (bekvämlighet), för en tredje att det är har en mild smak (smak) och
för en person med celiaki att det inte innehåller gluten (hälsa).
Subjektiv kvalitet delas också in i sådan som kan upplevas (när vi t.ex. smakar
på ett bröd så kan vi själva avgöra vad vi tycker om smaken) och sådan där man
i större utsträckning måste lita på den information man får om en produkt. Ett
exempel på det är hur hälsosamt brödet är. Hälsoeffekter av livsmedel är ofta
långsiktiga, vi känner oss inte friskare direkt efter det att vi ätit något nyttigt.
Det är alltså svårare att utvärdera (till skillnad från smaken) vilket gör att extern
information blir viktigare för att avgöra vilken uppfattning vi har om ett livsmedels hälsosamhet. Information om mat och hälsa kommuniceras på många
olika arenor och med många olika avsändare. Beroende på vilket förtroende
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man har för de olika källorna så kan det påverka ens uppfattning om vad som
är god kvalitet ur ett hälsoperspektiv. Något som i slutändan kan påverka vilket
bröd man äter – eller inte äter.
Media kan ha en påverkan på allmänhetens uppfattning, attityder och
beteenden, det vill säga vad folk köper, äter, och tänker om mat. I relation till
folkhälsa, kan därför journalister spela en viktig roll i att till exempel kontextualisera olika kostbudskap. Det är dock sällan Livsmedelsverkets kostråd får
tillfälle att bidra till kvällstidningsrubrikerna. Nyheter som får genomslag i
media ska vara intresseväckande och när det gäller nutrition ligger fokus ofta på
publicerade undersökningar med överraskande resultat, nya trender och inslag
om sådant vi äter ofta eller väldigt sällan (t.ex. insekter) (de Benito Cañizares,
2013). Kostbudskap i media kan därför vara motstridiga och de som når fram
till löpsedlarna är de mest slagkraftiga budskapen. Detta kan onekligen leda
till en osäkerhet bland konsumenter i vad som egentligen är ett bra val ur ett
hälsoperspektiv. Förutom traditionella medier är också privatpersoners bloggar,
sjukvården och skolan exempel på arenor där mat och hälsa diskuteras. Men
det är inte bara idag som olika hälsobudskap förmedlas och nedan följer några
historiska nedslag i mediabilden av bröd ur ett hälsoperspektiv, från Carl von
Linnés tid till idag. Vad ansågs vara hälsosamt bröd för 250 år sedan? Och vad
kommer anses vara hälsosamt i framtiden?

Mediabudskap om bröd och hälsa
– historiska nedslag
Följande historiska exempel i vad som har kommunicerats kring bröd och hälsa
har främst erhållits via Kungliga bibliotekets digitala arkiv av dagspress från
1700-1900- talet (www.magasin.kb.se). Det digitala arkivet innehåller drygt
200 000 sidor tidningstext samt material från bibliotekets samlingar.

Carl von Linné om brödet som födoämne
Linné hade en positiv syn på brödet i kosten, det kommunicerade han bland
annat i avhandlingen Pane Dietetico från 1757 (Linné, 1964). I denna börjar
han med att konstatera: ”Av all föda som beredes av frukter är i sanning brödet
det förnämaste”. Det är hälsosamt och livgivande och brödet passar vid alla
sjukdomstillstånd så länge man inte äter mer bröd än vad kroppsvätskorna
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kan utspäda. När bröd tuggas och blandas med saliven bildar det enligt Linné
snabbt en emulsion med mjölkliknande egenskaper likt bröstmjölken och vårt
magsäcksinnehåll (chymus). Linné skiljde dock på olika typer av bröd ”Med
avseende på nyttan är det dock stor skillnad på olika sorters bröd”. Vetebröd
ansåg Linné var det mest näringsgivande alternativet medan klibröd var svårare
att digerera och innehöll en mindre mängd näringsämnen. Rågbrödet visste
Linné var mindre förstoppande och mer svårtuggat bröd gav starkare tänder och
tandkött. Det nyttigaste brödet var enligt Linné torrt bröd såsom skorpor, eftersom det suger upp mer saliv och därmed snabbare bildar en emulsion. Färskt
bröd däremot förblev osmält som en sten i magsäcken. Nybakat bröd med smör
skulle man, trots att det ansågs vara en delikatess, hålla sig ifrån skriver Linné
och citerar en holländsk läkare som rapporterat att det orsakade ”Klen mage,
med äckel, dålig matsmältning, väderspänning, hysteriska lidanden och 600
andra besvär”.
Att det som Linné skriver är näringsmässig skillnad på olika typer av bröd
håller vi med om än idag. Linnés påstående om att bröd innehållande mycket
råg är mindre förstoppande stämmer bra och idag har vi till och med ett godkänt hälsopåstående för detta. Men i övrigt är våra kriterier lite annorlunda.
Bröd gjort av vete uppfattas av dagens konsumenter som negativt ur hälsosynpunkt och vitt har nästan blivit synonymt med ohälsosamt, något som tydligt
framkommit i mitt pågående avhandlingsarbete. Om brödet är nybakt eller ej
uppfattas inte idag påverka hälsan men samtidigt förväntas brödet enlig de flesta
konsumenter vara så färskt som möjligt, något som nog främst är av hedonistiska skäl. Detta kanske kan vara en av anledningarna till att bröd och bagerivaror också är den livsmedelsgrupp som oftast slängs i hushållen idag (Konsumentföreningen Stockholm, 2009).

Hälsosamt bröd i spannmålsbristens tid
Bröd var på 1700-talet en viktig basföda och under de alltför vanliga missväxtåren behövde mjölet drygas ut eller ersättas. Barkbröd bakades ofta, framförallt
i norra Sverige och bestod vanligen av en blandning av barkmjöl oftast av tall
och råg- och/eller vetemjöl. Det var inte den yttre barken som användes, utan
ett tunt skikt (floem) som finns mellan veden och ytterbarken. Beskrivningar
av hur brödet på bästa sätt framställs finns publicerade i tidningar från den här
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tiden till exempel i Inrikes tidningar (15 juli år 1784). Processen från skördandet till avbakning beskrivs i åtta steg och man garanterar att metoden ska ge
ett hälsosamt mjöl medan en sämre metod ger ”vedervärdig smak och åstad
kommer sjukdomar”. Till exempel skördas barken fördelaktigast på våren då
saven stiger och den släpper lätt, därefter ska den torkas och rostas tills den blir
skör och möjlig att finfördela och sikta till ett mjöl. Man var dock inte helt ense
om huruvida barken var en näringsmässigt värdig ersättning till spannmålet. I
Inrikes tidningar (10 juni 1765) står skrivet att det
”Från socknar i norra Hälsingland berättas att en del av invånarna i brist på säd har
utblandat mjölet till bröd med bark och agnar. En beklaglig omständighet menar man då
detta aldrig kan vara kroppen lika tjänlig som bröd av råg eller kornmjöl.”

Istället förespråkas att späda ut brödet med jordpäron (potatis) vilket skulle ge
god smak men också göra det både hälsosamt och stärkande. Dock fanns enligt
artikeln en ovilja mot potatisen som var en relativt ny företeelse i landet. Carl
von Linné ansåg att potatisen var en undermålig ersättning till spannmål, något
man kan läsa i ett publicerat brev i Inrikes tidningar (14 maj, 1772) som behandlar frågan om hur nöden på spannmål ska lösas för de fattiga. Han och många
med honom var istället positiva till barkbrödet och Linné ska ha sagt att inte
nog med att det hjälper folket att överleva, det ger också korpulens och man kan
längta efter det. Detta i kontrast till exempelvis Professor Anders Johan Retzius,
i Lund vars kunskapsområde var bland annat den svenska florans farmakologiska potential. Han kallade barkbrödet en usel föda vilken man k nappast kan
överleva på.
Även idag finns det konsumenter som funderar över hur spannmål i bröd kan
ersättas på bästa sätt, men detta av helt andra orsaker än på 1700- och 1800talet. Det främsta skälet idag är snarare en vilja att påverka den egna hälsan.
Kanske vill man undvika vetemjöl eller alla gluteninnehållande cerealier – något
som har blivit mer vanligt också hos konsumenter utan en diagnostiserad celiaki. Intressant att notera är också att gårdagens nödbröd har gjort anspråk på
att bli dagens lyxbröd. Idag går det att få tag på barkmjöl till höga priser i hälsokostaffärer och brödet bakas och säljs som en delikatess till den trendkänslige
brödätaren.
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Ät gärna fettbildande bröd till frukost
I Kalmar tidning (8 september 1881) rekommenderas brödet utgöra huvud
näringsmedlet vid frukosten. Detta för att bröd ansågs särskilt fettbildande.
Stärkelsen i brödet förvandlas i liten del i kroppen till kött och till störst del till
fett. Något som ansågs positivt då man genom ett lager av fett i kroppen kan
undvika att muskelmassan bryts ned. Helst skulle brödet ätas tillsammans med
färdigbildat fett – smör vilket utomordentligt skulle underlätta fettbildningen
i kroppen.
I dagens Sverige äter vi mestadelen av brödet till frukost (Sandvik et al.,
2014). Uppfattningen om att bröd är fettbildande kan man än idag höra men
knappast i den positiva bemärkelsen som framhålls i ovannämnda tidningsnotis. Att undvika bröd och andra kolhydratslika livsmedel är istället vanliga
strategier för att gå ned i vikt. Men kan man verkligen säga att bröd är speciellt fettbildande? Observationsstudier har hittills inte visat på en samvariation mellan brödkonsumtion och vikt (O’Connor, 2012). Skiljer man på olika
typer av bröd det vill säga jämför fullkornsbröd och vitt bröd så har kostmönster där fullkornsbrödet ingår istället associerats med en lägre kroppsvikt.
Kliets näringsmässiga betydelse
Under 1800-talet kan i artiklar ses att kliets näringsmässiga betydelse i kosten
framhålls. I Post- och Inrikestidningar (7 november 1846) återges från en broschyr
utgiven av en engelsk läkare bland annat följande:
”Den vanliga åsikten är, att bröd, berett af det finaste mjöl, är det helsosammaste och att
mjölets hvithet är ett bevis på dess förträfflighet; begge dessa åsigter äro irringar i folktron.
Hvitheten kan åstadkommas och åstadkommes vanligen genom alun, till konsumenternes
skada. Genom vetenskapliga iakttagelser har man erfarit, att bröd, beredt af osigtadt mjöl,
uppehållit lifvet, då deremot raffineradt icke förmått det. Håll en man vid rågbröd och
vatten, och han skall lefva och njuta helsa, men gif honom endast hvetebröd och han skall
småningom sjukna och dö...”

Här levereras övertygande beskrivningar till varför man ska välja att äta grovt
bröd och undvika det fina, siktade. Artikeln inkluderade också anekdoter från
sjökaptener vars hela besättning hade dött på grund av att för fint bröd serverats
dem. När man idag frågar konsumeter vad som är mer eller mindre hälsosamt
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bröd så framkommer ofta den förenklade dikotomiseringen att hälsosamt bröd
är mörkt och grovt bröd och ohälsosamt vitt, fint bröd. Det stämmer att fullkornet, den hela spannmålskärnan ger brödet en mörkare färg, men denna kan
också åstakommas på andra sätt. Liksom alun på 1800-talet färgade brödet vitt
kan till exempel sirap idag inte bara ge brödet en sötare smak utan även ge det
en mörkare färg vilken kan vilseleda konsumenter. Idag finns också bröd med
fullkorn som är vitt som ett siktat vetebröd.

Ojäst bröd mot huvudvärk, kolik och stenpassion
I samma artikel som ovan förespråkas också att bröd ska ätas ojäst och endast
bestå av mjöl, salt och vatten:
”Hufvudsyftet med den närvarande broschyren är att afskaffa begagnandet af jäst i bröd.
Efter en undersökning af brödets kemiska beståndsdelar, heter det: ‹Bröd bör bestå af intet
annat än mjöl, vanligt salt och vatten; det får då en angenäm, naturlig smak, håller sig
längre än jäst bröd, är lättare att smälta och mindre benäget att taga syra. Jäst bröd är
deremot lätt åter försatt i jäsning; denna är skadlig för magen och meddelar sig lätt åt de
öfriga intagna födoämnena. Ojäst bröd är framförallt att rekommendera åt personer, som
lida af hufvudvärk, magsyra, kolik, gikt och stenpassion; det är äfven nyttigt i många hudsjukdomar. Rågbröd är i synnerhet tjenligt för stillasittande personer och vid de åkommor,
som af stillasittande uppkomma.”

I Kalmar tidning (16 december 1912) i en artikel benämnd ”Vad skola vi äta”
handlar det istället om jäsningsmedlet: ”Bröd borde aldrig jäsas med surdeg.
Lägg hellre några ören på jäst än att åratal få hålla diet och lägga pengar på
apoteket” Detta förklaras med att magen måste vara av särledes god beskaffenhet om den skall tåla surt bröd. Otaliga barn ska ha fått sina magar förstörda för
hela livet genom surt, kladdigt bröd.
Idag uppfattas surdeg som något odelat positivt, framförallt av konsumenter.
Surdegsjäsning ökar tillgängligheten av vitaminer och mineraler och kan ge ett
mer välreglerat blodsockersvar om tillräckligt mycket syror bildas i fermenteringsprocessen. ”Surdegsbröd” klingar positivt och används gärna som försäljningsknep. Det finns idag inte några regler för hur mycket surdeg ett surdegsbröd ska innehålla vilket kan leda till ”Surdegsbröd” med väldigt små mängder
av surdeg som knappast ger någon effekt vad gäller varken smak eller hälsa.
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I samma artikel som tidigare poängterar man också att det är bättre att baka
brödet själv. Det köpta brödet menade man var otjänligt. Hälsa behöver inte
endast handla om nutrition utan andra värden kan också räknas in. Även idag
finns en uppfattning om att hembakt bröd är hälsosammare. Kanske för att
man har större kontroll över ingredienserna och att det på så sätt känns säkrare.
I början av 2000-talet kom också en rad böcker som ifrågasatte vad som fanns
i den industritillverkade maten t.ex. Snabbmatslandet, Allätarens dilemma, Den
hemliga kocken och Äkta vara. En utmaning för de industriella bagerierna idag
är att få konsumenterna att uppfatta deras produkter som naturliga, genuina
och hantverksmässiga ”När vi bakar går det till på samma sätt som när du bakar
hemma” är ofta reklambudskapet.

Senare tids hälsobudskap
En god kandidat till den mest uppmärksammade och ihågkomna kostbudskapskampanjen i Sverige under modern tid måste vara ”Vill du vara hälsosam – Ät 6-8 brödskivor om dagen”. Det var på 70-talet som reklampelarna
var tapetserade med reklambudskapet som främst Brödinstitutet stod bakom,
Socialstyrelsen var med på ett hörn men vill inte framställas som avsändare.
Kampanjen väckte stor uppmärksamhet och också en hel del missnöje. Skulle
staten kontrollera över hur mycket bröd vi åt?
Trots att det är närmare 40 år sedan kampanjen var aktuell så tror många
fortfarande att detta är ett aktuellt kostråd. När Livsmedelsverket 2013 bad
konsumenter räkna upp vilka av deras kostråd de kände till så var just detta
vad de flesta först kom att tänka på (Enghardt Barbieri, 2013). De kostråd som
Livsmedelsverket för fram i relation till bröd är, som tidigare nämnts, att i första
hand välja fullkornsbröd samt nyckelhålsmärka produkter.
Hur mycket bröd vi ska äta och myndigheternas inblandning i detta är fortfarande en het fråga. Brödinstitutet, vars uppgift är att sprida kunskaperna om
nyttan med att äta bröd (finansierade av Sveriges bagare och konditorer) publicerade sommaren 2014 ett pressmeddelande i samband med Almedalsveckan.
Titeln löd: ”Minska undernäring i äldreomsorgen med näringsrikt bröd” och
texten undertecknades även av Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord
(Brödinstitutet, 2014). Kontentan var att bröd kan användas till lättillgängliga,
flexibla och näringstäta måltider. Reaktionerna från lågkolhydratsförespråkare
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lät sig inte vänta på sig och i blogginlägg ifrågasätts budskapet starkt och någon
kräver till och med generaldirektörens avgång.
Idag vill många sprida just sina metoder för en hälsosammare livsstil. Dessa
kan vara baserade på alltifrån välgrundad granskad forskning till anekdotisk
och självupplevd bevisföring och kan ibland klassas som rent pseudovetenskapliga. Det finns en uppsjö av böcker på temat mat och hälsa och att undvika
kolhydrater, spannmål, gluten och vete är populära ämnen. En sökning i biblio
tekskatalogen Libris på ”LCHF” (Low carbohydrate, high fat diet) i juli 2014
gav 89 stycken träffar, med första träffen publicerad år 2007. Det innebär att
i snitt en bok per månaden på temat LCHF har publicerats de senaste drygt
7 åren. En sökning på ”LCHF” i mediaarkivet Retriever ger 6044 träffar i
svensk tryckt press. Men en enda träff år 2006 och 1963 träffar år 2012. Ämnet
har alltså även varit vanligt förekommande i media under samma period.
Inte sällan når böckernas innehåll kvällstidningarnas löpsedlar. År 2012
kom till exempel boken Wheat belly, eller Brödberoende som den på svenska
översattes till. I denna drivs tesen om att vetet (eller egentligen alla gluten
innehållande spannmål) är orsaken till amerikanarnas viktuppgång och ökande
ohälsa. Budskapet i den svenska kvällspressen (Expressen, 2012) blev: ”Succédieten – skippa vetet och gå ned i vikt”. Hur rubriker som dessa påverkar den
vanliga konsumentens uppfattningar vet vi inte. Sedan början av 2000-talet
har förespråkare av lågkolhydratskost använt främst bloggar för att föra fram
sitt budskap (Gunnarsson and Elam 2012). Den sjunde största privata bloggen i
Sverige var i slutet av augusti 2014 Kostdoktorn (174 000 besök v. 35 2014) och
tillika en av de mest framträdande förespråkarna av lågkolhydratskost.

Vad uppfattas som ett hälsosamt bröd
enligt dagens konsumenter?
I en nationell enkätstudie som jag genomförde under perioden 2011-12 låg fokus
på uppfattningar om bröd och hälsa. Där uppgav en tredjedel av de svarande
att de under de två senaste åren hade minskat sitt intag av bröd. De flesta angav
också att de hade gjort detta för att bibehålla eller förbättra sin hälsa. Majoriteten, 75 %, svarande samtidigt att de kände till bröd som de ansåg vara hälsosamma och oftast beskrevs det som grovt, mörkt, fullkorn, fiber, osötat, surdeg
och råg. Råg, fullkorn och grovt bröd ansågs innehålla mycket fibrer och fibrer
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i sin tur ansågs vara bra för magen. Osötat- och surdegsbröd kopplades främst
till ett jämnare blodsockersvar. Få tycktes använda sig av Nyckelhålsmärket
(Livsmedelsverkets symbol för hälsosamma matval) för att avgöra om brödet var
hälsosamt. Beskrivningarna av hälsosamt bröd är inte felaktiga men exempelvis kan egenskaper som mörkt och grovt vara vilseledande då bröd också som
tidigare nämnts kan färgas mörkt av t.ex. maltsirap. En tredjedel av personerna
som kände till hälsosamt bröd upplevde att det är svårt att veta vilket bröd
man ska välja. Här var siffran ännu högre bland dem som hade en lägre utbildningsnivå och dessa tenderade även att helst välja vitt bröd utan fullkorn enligt
Riksmaten 2010-2011. Det kan vara komplext för en konsument att utvärdera
hur hälsosamt ett bröd är. Med sin uppfattning om vad som är hälsosamt bröd,
vilken kan ha formats av information på löpsedlar eller från andra källor, jämför
man produkterna i butikens hyllor. Förpackningarna innehåller ofta mycket
information av olika karaktär som kan vara svår att värdera. Märkning är ett
spörsmål i sig som skulle kräva en egen artikel och i denna text har jag fokuserat
på att reflektera över vilka egenskaper hos brödet som har uppfattats som mer
eller mindre hälsosamma.

Framtidens hälsobröd?
Brödrecept kan varieras nästan i oändlighet. Allt ifrån vilket sädesslag och
andra ingredienser det är bakat på, vilket resningsmedel som använts till tid
och temperatur för gräddning. Hyllmeter av industribakat bröd finns idag att
tillgå i livsmedelsbutiken, vissa bröd gräddas i butik, andra är färdiga att gräddas i den egna ugnen. För att förenkla bakningen i hemmet finns mjölmixar och
färdiga surdegar. För första gången på många år har det också skett ett trendskifte där antalet småskaliga bagerier ökat, från en tidigare minskning, framför
allt i storstäderna. I takt med löpsedlar och böcker om brödets hälsorelaterade
tillkortakommanden ökar också mängden recept och produkter som kringgår
dessa. Bröd är praktisk och enkel mat som man helst inte vill vara utan. Låg
kolhydratsbröd av olika slag går att hitta i välsorterade matbutiker, glutenfria
bröd lika så. Utvecklingen av de ”moderna nödbröden” fortsätter!
Hälsa behöver som tidigare nämnt inte bara syfta till näringsinnehållet. Hälso
samt bröd ur ett vidare perspektiv kanske kan beskrivas med begreppet ”fäbodifiering”. Det valdes av språkrådet som ett nyord år 2013 och b eskriver när
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storskaliga livsmedelsproducenter försöker att uppfattas som småskaliga. Fäbod
utlovar precis alla de saker som en modern, upplyst konsument kan kräva av en
livsmedelsprodukt. Fäbod är genuint, lokalt småskaligt, ekologiskt och hantverksmässigt, allt i ett och samma ord. Ett bröd som ska uppfattas som hälso
samt ur ett helhetsperspektiv kan sägas vara ”fäbrödifierat”. Surdeg, stenugnsbakat, rustikt, genuint, lokalt och nybakat.
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Mellan klagan och tacksamhet –
är smaken något att klaga över?
Iwona Kihlberg

I

den familj och den miljö i vilken jag växte upp i Polen, var man väldigt noga
med att tacka när man reste sig från bordet. Enligt min uppfattning tackade
man varandra för gemenskapen vid måltiden, inte tackade man direkt för
maten, den person som hade lagat maten, eller bjudit på den. Undantaget var
restaurang. Om man blev bjuden till en restaurang, då tackade man den som
stod för inbjudan samt de övriga i sällskapet, för gemenskapen.
Därför blev det något nytt för mig att tacka för maten och ej för sällskapet
och risken fanns att jag kanske kunde uppfattas som oartig vid måltidssamman
hang, innan jag upptäckte att i Sverige tackar gästen tydligt och uttryckligt
just för maten. Speciellt små barn, fick komma fram och tacka den som lagade
maten. Min svärmor (född 1915) och hennes vänninor växte upp i övertygelsen
om att man ska vara tacksam för den mat som ställs på bordet och det var inte
aktuellt att klaga på matens smak. Allt som var på tallriken skulle ätas upp. Man
skulle på det sättet visa sin tacksamhet eftersom det fanns andra som inte hade
så bra ställt och kanske gick hungriga till sängs. Mycket har ändrats under årens
lopp och matens tillgänglighet är större i dagens Sverige, än någonsin. Doften
och åsynen av livsmedel följer oss dygnet runt och maten inhandlas inte bara i
livsmedelsbutiker och restuaranger, utan även i kiosker, matautomater, på nätet,
m.m. Vem ska man då visa sin tacksamhet mot eller tacka för maten till vardags?
Möjligtvis, säger vi ”tack”, när vi får växel tillbaka i korvkiosken, mat på brickan
eller pizzakartongen i handen.
Under de drygt tre decennier som jag har bott i Sverige, har jag med spänning och glädje bevittnat många revolutionerande förändringar i varors och
maträtters utbud med nya matvanor och det som en del kallar för ”det svenska
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matundret” (Hedberg, 2014). Detta skulle kunna leda till slutsatsen att svensken inte kanske borde ha anledning till klagomål på mat eller matutbudet.
Det och andra företeelser visar att för den moderna konsumenten har maten
fått andra funktioner än att enbart stilla hunger eller helt enkelt bli mätt och
belåten. Paul Rozin, psykolog och kulturforskare, har skrivit att “Från att vara
en källa för näring och sinnlig njutning, utvecklas mat till en social markör, en
estetisk upplevelse, en källa för mening och metafor, och ofta till ett moraliskt
begrepp” (Rozin, 1996, sid. 18). Mina tankar dras spontant till en annan amerikansk psykolog Abraham Maslow, som är känd för sin teori om behovshierarkin,
en teori om motivationen hos människor (Holt et al., 2012). Enligt denna måste
fysiologiska behov, som hunger och törst, vara tillfredställda först, före behovet av
trygghet och säkerhet, samt samhörighet och relation. Nästa steg är uppskattning,
status och slutligen självförverkligande. Med andra ord kan sägas att Maslows
trappa, som är en förklaringsmodell inom psykologin angående vilka prioriteringar människor gör för att tillfredsställa sina behov, kan appliceras på konsumenternas val. Nedan, kommer jag att argumentera för mina ovannämnda
associationer i egenskap av sensoriker, som forskar i livsmedelskvalitet och konsumenternas val. Med andra ord vill jag diskutera hur den ”sensoriska apparaten”,
dvs. våra sinnen som verktyg, används av människan under livets lopp.
Människans första föda är modersmjölk. Det nyfödda barnet med utvecklad
sugreflex och med medfödd preferens för den söta grundsmaken, tillfredsställer
sin hunger och törst, dvs. sina fysiologiska behov vid amningen, men det tillfredsställer även sitt behov av trygghet och säkerhet. Kan barnet klaga vid den
tidpunkten? Svaret är JA! ALLA gör det! Högljutt! Det klagar bl.a. p.g.a. hunger
och törst (de kan inte klaga över att bröstmjölken är för lite söt, för de har inga
referensramar än så länge). Barnets lukt-, smak-, hörsel-, syn- och känselsinne
som påbörjade sin utveckling i livmodern, fortsätter att utvecklas, då det utsätts
för omgivningens stimuli. Framför allt reagerar det ganska snart på moderns
lukt och röst. Barnens upplevelse av samspel med modern och samhörighet i
familjen påverkar individens utveckling framöver som vederbörandes förmåga
att skapa vänskapliga och kärleksfulla relationer. I exemplet med ett nyfött barn,
finns det också en tidsaspekt i fråga om övriga steg i Malsows trappa, men ganska snart utvecklar barnet sin självkänsla, sitt självförtroende och sin moral och
kan leverera kreativa problemlösningar, där det lilla barnet förverkligar sig själv.
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I den bästa av världar får barnet de stimuli, omsorg och stöd som är optimalt
för tillfället. Livet leker och matvalet är begränsat till bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Även om avsikten är att modersmjölksersättningen liknar
bröstmjölken så mycket det går, så finns det en del skillnader. Industrin strävar
efter att leverera samma produkt från varje produktionsled och från gång till
gång, medan bröstmjölkens sammansättning varierar då denna sammansättning och smak påverkas av t.ex. moderns föda. Att assistera det lilla barnet i
övergången från bröstmjölk till fast föda är inte lätt. ALLA involverade i måltiden klagar, i värsta fall, som exempelvis barnet direkt vid måltiden och föräldrar på barvårdscentralen eller hos sina nära och kära. Det är inte bara det
lilla barnet som ska hålla ”tungan rätt i munnen”. Det är mycket som krävs
från föräldrarna, bl.a. att vara ett bra exempel vad gäller matval, ha tålamod,
ge uppmuntran och använda mycket list. Först gäller det att introducera nya
smaker (och det är många smaker och hinder, se nedan), sedan gäller det att
introducera en annan konsistens än flytande, vilket kräver oerhört mycket från
barnets sida. Det ska t.ex. att lära sig att jobba med tungan på ett nytt sätt för
att kunna hantera maten i munnen, förflytta den med tungans och andra musklers hjälp längs kinderna och bort från gommen till svalget för att svälja ”rätt”.
Att träffa med matskeden i barnets mun kräver även stor koncentration från
föräldrarna samt en förmåga att parera barnens okoordinerade slag i luften med
handen. När maten väl är i munnen, kan den utvärderas negativt och spottas
ut. I situationer som dessa står forskingen till tjänst. Föräldrarna kan utnyttja
det vetenskapligt belagda faktum att barnet skapar preferenser för den maten
som stillar hunger (Lyman, 1989) och att en ny eller mindre omtyckt produkt
introducerad med en gammal favorit, ökar acceptansen för den först nämnda
(Lawless, 2010). Att våra gener styr oss är en välkänd sanning, men hur många
vet att det inte är det lilla barnets ”fel” eller påhitt att det inte vill äta vissa grönsaker eller frukter, som t ex spenat, broccoli eller grapefrukt, eftersom acceptans
av vissa smaker styrs genetiskt (Behrens, Foerster, Staehler, Raguse & Meyerhof,
2007) och situationer där barnet pressas till konsumtion, kan det ha en motsatt
effekt till den önskade. Människor är olika.
Forskningen visar att i västra Europa är det 70 % av den vuxna befolkningen
som kan känna den beska smaken typisk för en 6-n-propylthiouracil (PROP)
lösning i vatten (vilken är besk) och 30 % som inte kan (no tasters). De som
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identifierar den beska smaken kan vidare fördelas i grupper som känner detta
medelstarkt respektive mycket starkt (s.k. medium tasters och super tasters).
Forskning på barn visar att de som känner besk smak i ovannämnda lösningar
(dvs. de som är mer känsliga för besk smak), har lägre acceptans för en del
grönsaker och frukter och konsekvens därav blir en lägre konsumtion av dessa
livsmedel (Bell & Tepper, 2006). Om beska upplevs negativt så upplevs sötma
positivt i t.ex. grönsaker och frukt, vilket innebär att sötma är en faktor som
höjer matacceptansen. Den sensoriska faktorn är förstås bara en av många faktorer som påverkar konsumtionen. Forskarnas råd till föräldrar/matproducenter
är att vid problem med den beska smaken, använda sig av lämpliga beredningstekniker eller matrecept. Undersökningar genomförda både på barn och vuxna,
med hjälp av koffein i vattenlösningar, visade att saltet minskade upplevelsen
av beska (Menella, Pepino & Beauchamp, 2003). Om denna åtgärd skulle til�lämpas för att höja acceptansen för beska produkter borde man ha i åtanke
barnets totala saltkonsumtion i ljuset av myndigheternas rekommendationer
om att minska saltintaget (Livsmedelsverket, 2012). Kännedom om grönsakers och frukters sensoriska profiler samt egenskaper är viktiga även för odlare
och alla involverade i förvaring och beredning av grönsaker (Dinehart, Hayes,
Bartoshuk, Lanier & Duffy, 2006).
Man kan undra om det är ett lyxproblem att en del konsumenter klagar på
lukten hos griskött, som i övrigt håller en hög kvalitet? Uppfattningar om innebörden i det komplexa begreppet livsmedelskvalitet skiljer sig mellan konsumenter. Köttkvalitetskomponenter som lukten av griskött och köttets mörhet
är de två viktigaste faktorerna som påverkar konsumenternas acceptans av kött
(Bryhni et al., 2002). Forskare på ett köttinstitut i Danmark gick ännu längre
och blev nyfikna på upplevelsen av griskött vid hela måltiden och undersökte
i olika experiment hur de olika komponenterna i måltiden påverkar smaken
just på griskött. De kom fram till att tillbehör som hade besk och sur smak
ökade grisköttets egna grundsmaker, men samtidigt minskade de hur köttet
luktade, t.ex. syrlig lukt, ”grislukt” och metalisk/leverlukt. Dessutom såg de
många samspelseffekter mellan kött och grönsaker som oftast serveras med griskött (Aaslyng & Frøst, 2008). Olika grundsmaker som sött, salt, surt och beskt
representerade bl.a. av söta morötter, salt potatis, syrliga inläggningar av gurka,
respektive rödbetor och gröna sallader ändrade de ursprungliga sensoriska pro-
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filerna hos griskött. Resultaten har presenterats visuellt i grafiska mappar, där
konkreta produkter (t.ex. kött) placerats i ett ”landskap” av de specifika sensoriska egenskaper (som t.ex. lukt, smak) som expertpanelen fann i produkten.
På det sättet kan man enkelt se vilka egenskaper som hänger ihop med vilka
produkter, dvs. vilka produkter som är lika (de som ligger nära varandra), vilka
som är olika och på vilket sätt. Frågar man dessutom konsumenter, hur mycket
de gillar dessa olika produkter, så kan graden av gillande för olika produkter
inkluderas i mappen. Då syns det klart och tydligt vilka produkter som var
mest, respektive minst omtyckta. Med den kunskapen och demografiska data
från anonyma konsumenter, kan konsumentsegment skapas och studeras t.ex.
i syfte att i framtiden utveckla spjutdesignade produkter, eller utveckla nya
som saknas på marknaden. Dessa statistiska metoder som bearbetar data från
sensoriska tester kan ses som en motor i utvecklingen av konsumentforskning
och framtagning av nya produkter/maträtter i ett konsumtionssamhälle. Detta
skapar unika möjligheter, både för konsumenter och producenter, att samarbeta
och ha en kontinuerlig dialog på detaljnivå, vågar jag påstå. Som sensoriker och
livsmedelsteknolog som studerar matkvalitet i ett tvärvetenskapligt perspektiv
med hänsyn till produktkvalitet utifrån olika aspekter (sensoriska, miljö- m.m.)
vill jag argumentera för att dylika synpunkter som kommer från konsumenter inte är ett lyxproblem. De spelar en viktig roll i produktutveckling och de
kan även väcka nya forskningsfrågor. Forskare kan då förmedla sina resultat
till industrin (uppfödning, livsmedelsbransch etc.), vilka i sin tur kan ändra
eller skräddarsy sin produktion till olika marknader eller till olika konsument
segment enligt deras önskemål. Detta betyder att konsumenter har större chans
att tycka om produkten och våga köpa produkten igen, dvs. att det som produceras också konsumeras, vilket är ekonominskt stimulerande för ”produktionskonsumtions-hjulet” och minskar svinnet. Enligt Livmedelsverkets 
rapport
(Modin, 2011) bidrar de svenska hushållen med c:a 910 000 ton svinn per år och
skolköken med 10 000 - 30 000 ton. Svinn orsakar växthusgasutsläpp, så svinn
är inte bara ett ekonomiskt problem, utan också ett hot mot miljön. Ogillande
av matens smak är förstås inte den enda faktorn som orsakar svinn, men den
moderna, hedoniska konsumenten äter inte den mat som inte smakar gott!
Ett annat sätt att tillfredsställa konsumenternas smaker och att ge dem en
högkvalitativ sensorisk upplevelse, är att ta tillvara deras naturliga förmåga att
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njuta av de effekter som den ”sensoriska apparaten” kan leverera när den reagerar
för sötma eller umami. Umami betyder faktiskt ”god smak” på japanska, på engelska översätts det med ”delicious taste”, för umami ”får det vattnas i munnen”.
Smaken umami beskrivs i Europa som buljonaktig, en smak typisk för en långkokt buljong på kött med ben. Det kan stämma med vad den japanske forskaren Kikunae Ikeda fick fram då han isolerade saltkristaller (natriumglutamat,
eller monosodiumglutamat/MSG) från en s.k. dashi-buljong gjord på konbu,
en tångart (Umami Information Center, 2014). Natriumsalt av glutaminsyra,
dvs. natriumglutamat är ett annat sätt att illustrera umami smaken. Detta har
inneburit att syntetiska salter av glutaminsyra får tillsättas till livsmedel/maträtter i pulverform som en EU-godkänd tillsats (E620-625). Livsmedelsverket
(2014, sid. 1) skriver att ”… glutamat har inte visat sig ge alllergi. Däremot kan
vissa personen drabbas av överkänslighetsreaktioner i form av huvudvärk, svettningar, tryck över bröstet med mera när de ätit asiatisk mat (Chinese Restaurant
Syndrome).” Umami förknippas med andra ord i första hand med asiatisk mat.
Till upplevelsen av umami-smaken, som faktiskt förekommer naturligt i livsmedel, bidrar förutom glutamat, 5`-nukleotider guanosinmonofosfat (GMP)
och inosinmonofosfat(IMP). GMP förekommer oftast i växtriket (tomater,
svamp, speciellt shiitake, tryffel och sojabönor) medan IMP oftast förekommer
i fisk och kött (nötkött, fläsk, kyckling). Även andra 5’-ribonukleotider som
t.ex. adenosinmonofosfat (AMP) berikar smaken. Under mörningen av kött
bildas naturligt bl.a. inosin, därför resulterar optimalt genomförd mörning av
kött inte bara i en mör textur, utan gör även köttet smakrikt. I havets rike före
kommer den mest utpräglad umami-smaken i tång, alger, men även i skaldjur
och fisk. Bland andra produkter som innehåller naturligt höga halter glutamat
kan nämnas parmesanost, grönt te, soja- och ostronsås. Glutamat är i sig kanske inte den högsta sensoriska upplevelsen, men den har en förmåga att lyfta
upp andra naturligt förekommande smaker i maten, särskilt om den kombineras med 5’-ribonukleotider. Därför kan smakliga maträtter komponeras med
användning av dessa ovannämnda råvoror som gör att det vattnas i munnen!
Användning av dessa råvaror, möjliggör dessutom minskad saltanvändning,
vilket är fördelaktigt ur hälsosynpunkt.
Brillat-Savarins aforismer från 1800-talet är välkända och hans bok om s makens
fysiologi från 1825 har tryckts i ett otal nytryck (Brillat-Savarin, 1976). Kan
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dagens konsument hitta något aktuellt i dem? ”Djuren fyller magen, gemene man
äter, men endast den bildade människan förstår att göra ätandet till en konst”.
Aforismen kan tolkas så att äta kan man och förhålla sig till maten på olika
sätt. Brillat-Savarin menade nog med ”konst” ett förfinat sätt att äta dåtidens
kulinariska mästerverk. Formen må vara viktig även idag, men matens ursprung
spelar också in eftersom en del konsumenter i dagens Sverige visar intresse för
miljöfrågor och förespråkar en mer uthållig konsumtion. En konsumtion som
är hälsosam, utesluter slöseri och minskar miljöpåverkan. Maten ska smaka bra,
det är ingen motsättning, dock kan vi reflektera över våra konsumtionsmönster. Att göra en aktuell tolkning av Brillat-Savarins aforism om ”… att göra
ätande till en konst”, skulle kunna vara att det är en konst att låta hedoniska
och k rävande konsumenter tänka med tacksamhet på de som har producerat
maten och på hur produktionen av inköpta varor har belastat miljön/naturen.
År 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21, vid FN:s miljökonferens i
Rio de Janerio. En av många slutsatser var behovet av att minska den negativa påverkan på miljön av matproduktionen genom ändring av konsumtionsmönster i länder som t.ex. Sverige. Matproduktionen ska vara miljövänlig och
uthållig även socialt och ekonomiskt. Detta var även det specifika målet i MAT
21-programmet, i vilket författaren till detta kapitel var en av doktoranderna
(MAT 21, 2005). Min forskning visade att val av produkt beror på sensoriska
och icke sensoriska faktorer och att konsumenternas upplevelse kan påverkas av
information och värderingar (Kihlberg, 2004).
Teologen Norman Wirzba med intresse för miljöfrågor, diskuterar i boken
Food & Faith – A theology of eating (2011) ovannämnda tema ur ett teologiskt,
moraliskt och filosofiskt prespektiv. Han påpekar att ätande, som är nödvändigt
för vår överlevnad, är en mänsklig grundläggande erfarenhet, men ifrågasätter överkonsumtion och västerländskt sätt att producera maten. Enligt honom
är måltiden inte bara en social handling utan den kopplar ätande samman
med jorden som är vår källa till mat, med de som producerar maten, och med
världen. Han menar att det vi äter inte bara visar våra levnadsvilkor och vårt förhållningssätt till oss själva, utan även till våra medmänniskor och till naturen.
Författaren uppmuntrar till reflektion över konsumtionen i stort och över hur
vi väljer vad vi stoppar i munnen och hur det påverkar andra. Han förespråkar
en inre förändring hos dagens konsument – som han menar betraktar maten
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instrumentellt, som en designad diet, som sensorisk njutning eller en kulturell
symbol. Detta ska åstadkommas genom att medvetandegöra och diskutera hur
dagens konsument förhåller sig andligt och intellektuellt till mat och ätande. Ett
ansvarsfullt ätande är ett uttryck som lyfts upp. Wirzba förespråkar en tacksamhet för maten! Jag tolkar det som att han avser tacksamhet för maten i hela den
existentiella kontexten och med alla interaktioner i produktionskedjan.
Brillat-Savarin (1976) har även noterat att ”Nöjet vid bordet tillhör alla åldrar,
alla stånd, alla länder och alla tider. Det kan förenas med alla andra nöjen, och
håller i sig in i det sista för att trösta oss över förlusten av de övriga”.
Nöjet vid bordet må även idag ha en stark innebörd, även om man nu för tiden
äter överallt. Brillat Savarin visste inte hur det känns, att åka bil en sommardag och längta efter att få inhandla sin favoritglass på närmaste bensinstation.
Själva tanken och fantasierna kring glassen väcker och sprider glädje inom oss
och kanske framkallar ett leende. Vi njuter redan vid tanken på att snart ska
vi inhandla glass, fantiserar och jämför olika glassorter i våra tankar. Vi kan
framkalla, synen av glassen, lukten, smaken och känseln av kyla. Varför kan vi
det? Ja, vi har ju redan ätit glass tidigare, många sorter och alla våra sensoriska
upplevelser är lagrade i vår hjärna, vi minns dessa. Så det är bara att plocka fram
dem. Kan vi säga då att medan vi kör bil och tänker på glassen, då äter vi på
det kognitiva planet? Onekligen intressant. Så kommer vi fram, kliver ur bilen
och hittar vår favoritglass i frysdisken. Drar isär förpackningen, tittar på glassen – synsinnet bekräftar att där finns det som vi har förväntat oss att finna.
Om det är en glass med chokladöverdrag, t ex Magnums jordgubbsglass i vit
choklad, kollar hörselsinnet att ljudet av bruten choklad var som det brukar
vara – ”krasch!” – då biter vi av en chokladbit. Därefter kollar känselsinnena i
munhålan om det är som det ska med chokladens textur, temperatur och smältbarhet. Då är det dags att med känselsinnen i läpparna och på tungan utvärdera
konsistensen på glassen, krämigheten och därefter sötman samt intensiteten av
jordgubbssmaken. Smakade det som det brukar? Fanns det någon eftersmak?
Vi bockar av/njuter (!) av varje positivt utfall av testet och av situationen. I det
motsatta fallet blir vi besvikna och kanske klagar. Nej, säger någon, så gör jag
inte alls, jag bara äter och analyserar inte på det sättet! Kan hända, men medan
vi äter, är det många processer på gång, bl.a. matchas den aktuella sensoriska
upplevelsen mot en tidigare erfarenhet.
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Njutning av maten är en personlig upplevelse och i exemplet med glass känner nog många igen sig, men vi kan aldrig veta vad den andra personen känner.
Sensorikern och forskaren Magni Martens (1999) beskriver sensorik och sensoriska metoder ur ett filosofiskt perspektiv med fokus på att vi lever i världen,
upplever den och försöker beskriva den. Vi lever i världen och genom detta
ändrar vi perspektiv, vi är både aktörer och observatörer, men kan vi någonsin
känna en annan människas smakupplevelse? Vi upplever världen och genom
t.ex. sensoriska konsumenttester undersöks konsumentens subjektiva respons
på produkten. Vi beskriver världen och genom objektiva sensoriska test med
expertpanel hittas sensoriska egenskaper som beskriver produkten på ett kvantitativt sätt för att skapa en sensorisk profil för produkten, men även för att
i kvalitetskontrolltester kunna notera avvikelsen från standardspecifikationer.
Men om två personer skulle smaka på var sin halva av samma äpple, för att
senare besvara frågan hur sött äpplet var, då kan svaren vara olika. Att beskriva
enskilda smakkaraktärer skulle vara ännu svårare. Detta kan ha sina fysiologiska orsaker, men orsaken skulle också kunna förklaras både psykologiskt och
filosofiskt. Under hela mänsklighetens historia har det funnits olika teorier om
hur våra sinnen fungerar och vad de återspeglar, ända från Aristoteles tid har
validiteten av informationen som vi får via våra sinnen diskuterats. Människan
är utrustad med fem sinnen syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Dessa sinnen
hjälper oss att förstå världen runt omkring oss och ge mening åt det vi skapar.
Filosofen Friedrich Nietzsche har sagt att allt som är trovärdigt, allt sunt vetande,
alla bevis för sanningen, kommer enbart från sinnena. Men kan vi lita på våra
sinnen? Vad är sanningen?
Att våra sinnen fungerar bra är en förutsättning för att via receptorer registrera informationen från omgivningen och omvandla den till elektriska signaler
som skickas till olika sensoriska områden i hjärnan. I den s.k. perceptionsprocessen sker en tolkning av dessa signaler. Urvalet och tolkningen påverkas av
inre faktorer som våra behov, erfarenheter, känslor och förväntningar samt av
yttre faktorer som t.ex. stimuli, intensitet och kontext.
Det är inte bara så att två personer kan uppleva ett och samma äpple på
olika sätt. En och samma person kan uppleva samma produkt olika under olika
dagar. Ska man klaga över detta och i så fall hos vem? Det finns en saga om en
liten prinsessa som bara åt söta kakor. Plötsligt, en dag, klagade hon på smaken.
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Samma sak upprepades de närmaste dagarna, trots att bagaren svor på att
kakorna innehöll samma ingredienser och att han bakade på samma sätt. Det
skulle verkligen gå illa för bagaren om han inte skulle kunna hitta på någon bra
lösning. Klokt nog, gav han till prinsessan samma bröd som de andra barnen
åt i kungariket, dvs. annat än söta kakor. Det tyckte hon om! Att äta om och
om igen samma mat kan skapa matleda. Det finns även bantningsdieter som
går ut på att äta samma mat varje dag och de som tillämpar dessa dieter säger
att sådana måltider ger ingen matglädje, dock viktminskning. Eftersom ätandet
blir så trist, så äter man mindre. De flesta människor tilltalas av variation och
de reagerar positivt om maten på tallriken har olika färger, former och texturer.
Detta skapar nyfikenhet och oftast viljan att smaka eller äta mera.
Det är mycket som kan påverka vår upplevelse av lukt och smak. Till och
med en vanlig förkylning gör att luktsinnet inte fungerar. Plötsligt känner vi
inga smaker och har kanske mindre matlust. Visst beklagar man sig hos sina
nära och kära för man vet att det går över. Värre är det om man vet att detta
inte kommer att gå över och att försämrade lukt- och smaksinnen beror på
sjukdom eller på åldern och inte är reversibelt. Sinnenas funktioner försämras med åldern. Dessa förändringar är mycket individuella, men försämringar
börjar efter 45-årsålder då antalet lukt- och smakceller börjar minska (Haug,
Sand & Sjaastad, 1993). Om synen försämras finns det glasögon, försämras
hörseln finns det hörapparat. Vad finns då för hjälp när lukt- och smaksinnen
försämras? Att konsumera mat som inte smakar och luktar alls eller inte så som
det brukar, är inte sensoriskt motiverat – då blir det svårt att känna matglädje.
Matintaget påverkas negativt och undernäring kan vara en konsekvens. Då
orkar äldre ännu mindre. Klagar äldre? Många rapporter har skrivits i ämnet,
där det framgår att äldre klagar på för smaklösa måltider (se vidare Mattsson Sydners, Josefsson Skinnars och Nydahls kapitel i föreliggande publikation). Många vetenskapliga artiklar har författats om äldres problem på området. Kan användning av umamirika livsmedel förbättra situationen? Forskare
har beskrivit fysiologin bakom upplevelsen av umami-smaken och glutamats
naturliga förekomst i livsmedel. Matsedel med”umaminycklar” har tagits fram
i samarbete mellan universitet och storhushåll (Renntun, 2008) och umaminycklarnas effekter i maträtter har undersöks på matgäster (Berqvist Jacobs, P.,
& Carlstein Å., 2007). Utfallet var mycket positivt och detta öppnar dörren
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på glänt till att erbjuda mat med en mer intensiv smakupplevelse till äldre som
behöver mera stimuli. De livmedel med naturligt hög halt av glutamat som
fungerar som smakförstärkare, kan spetsa till smaken på måltider som annars
upplevs av äldre som smaklösa.
Är det inte dags att politiker, industrin och forskare börjar jobba mer intensivt med dessa frågor, så att smakrik mat finns tillgänglig för de som börjar
tappa lukt- och smaksinnen och på så sätt kanske äldres klagomål kan minska i
dessa avseenden? Går det att hålla sina lukt- och smaksinnen ”i form” när man
blir äldre? Kan äldre själva eller under handledning öva sina sinnen (jmf med att
jobba med muskler på gymmet!) och på det sättet öka sin matglädje? Få försök
har gjorts på äldre. I Skåne, inom Patientnära Forsking, har delar av Sapere
metoden (Livsmedelsverket/Stiftelsen för måltidsforskning, 1999) tillämpats för
att se, om och hur olika sensoriska övningar påverkat äldres upplevelse av sinnenas funktioner och äldres matintag. Projektet har utvärderats entusiastiskt
av deltagarna och enligt rapporten stimulerades de äldre och matglädjen ökade
(Ulander, 2008). Kunskapen om sensoriska övningars positiva effekter borde
spridas. Med små medel kan dessa övningar introduceras som en aktivitet på
äldreboenden eller i pensionärsföreningar. Man ska leva så länge man lever och
den åldrande kroppen behöver både näring och energi för att klara av vardagen.
Undernäring och fysisk svaghet, kan vara konsekvensen av att grundläggande
fysiologiska behov hos äldre inte är tillfredställda. Det är naturligvis en fråga
om livskvalitet att kunna lägga liv till åren och även i hög ålder vara vital med
förmåga att förverkliga sig själv och göra prioriteringar för att tillfredställa sina
behov. Ålderdom ska förstås inte behöva vara ett lidande och en klagan.
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Gestaltandet av
den ”dåliga maten” –
den offentliga måltiden

”Dålig mat. Men ändå mat” –
Om diskursen kring skolmaten
som institutionaliserad måltid
Christine Persson Osowski

O

m man säger ordet skolmat så väcks obönhörligen en rad minnen till
liv hos de flesta. Skolmaten är något som vi alla har upplevt och något
som vi alla kan relatera till. Ända sedan gratis skolmåltider introducerades 1946 så har de varit föremål för otaliga debatter (Gullberg, 2004),
ofta med negativa associationer rörande maten och måltidsmiljön (Lundmark,
2002). Detta är på intet sätt ett svenskt fenomen och begränsas inte bara till
skolmåltider. Måltider som serveras på institution ses som essentiella och välbehövliga, men utgör inte institutionens huvudverksamhet och för måltidsgästerna har detta traditionellt inneburit måltider som äts för att man måste, med
huvudsyftet att bidra med näring och energi, men utan utrymme för valmöjligheter för måltidsgästen (Edwards, 2000; Edwards & Hartwell, 2009). Detta
har gjort att måltider som serveras på institution rentav har klassats som ”andra
klassens måltider” (Edwards, 2000).
Det uttalade missnöjet kring skolmåltiderna och andra måltider som serveras
på institution kan tillskrivas ett fenomen som på svenska skulle kunna översättas till ”institutionella stereotyper” (från engelskans institutional stereotyping).
Detta begrepp myntades av forskarna Cardello, Bell och Cramer (1996), som
efter en rad studier kunde uppvisa att de negativa förutfattade meningar människor har kring mat som serveras på institutioner kan klassas som stereotyper.
Detta fenomen har studerats vidare av Edwards et al. (Edwards, 2000; Edwards
& Hartwell, 2009; Edwards, Meiselman, Edwards, & Lesher, 2003). Edwards,
Meiselman, Edwards och Lesher (2003) kunde exempelvis visa att acceptansen av
identiskt tillagad mat skiljde sig åt beroende på om den serverades på institution
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eller restaurang inom den privata sektorn, med en ökad acceptans på dyra restauranger. Således så är den negativa bilden av måltider som serveras på institution
inte nödvändigtvis ”sann” utan utgör en del av klagandets diskurs i samhället.
Den svenska skolmåltiden utgör ett utmärkt exempel för att illustrera detta.

Den ökända skolmaten
Sveriges omdebatterade kostnadsfria skolmåltider utgör ett fenomen som är
djupt förankrat i den svenska kulturen. Få studier har gjorts i ämnet, men 60 år
efter att gratis skolmåltider införts i Sverige initierades en studie (Persson Osowski, Göranzon, & Fjellström, 2010) kring föreställningar och minnen av den
svenska skolmåltiden, något som blev upptakten till min avhandling om den
svenska skolmåltidens roll som offentlig måltid (Persson Osowski, 2012). Informanterna i denna första delstudie sträckte sig över flera generationer och kom
från olika delar i Sverige, men skiljde sig ändå inte nämnvärt åt i hur de besvarade den frågelista som användes som metod i studien. I enlighet med den bild
av måltider som serveras på institution som Edwards (2000) har presenterat, så
förmedlade deltagarna i studien en bild av skolmåltiden som en andra klassens
måltid, speciellt när det gäller måltidsmiljön och personalen samt i viss mån
även maten. Måltidsmiljön beskrevs som ”stökig” och ”stimmig”, medan personalen ibland beskrevs som ”glada”, ”trevliga” och ”snälla”, men även i mindre
smickrande ordalag som ”griniga”, ”stränga”, ”arga”, ”tjocka”, ”svettiga”, ”otrevliga” och ”uttråkade”. När det gäller maten så var det främst potatisen som fick
stå i fokus för klagandet. Bland annat så omnämndes den som ”dålig”, ”hård”,
”kall”, ”med skinn på”, ”äcklig”, ”sönderkokt”, ”smaklös” och ”misshandlad”.
Som det framkommer tydligt av dessa exempel så använde informanterna en
viss typ av jargong, vilken var återkommande bland alla generationer (Persson
Osowski et al., 2010). Bilden av den svenska skolmåltiden som en andra klassens måltid avseende maten, måltidsmiljön och personalen kan sammanfattas i
följande citat, av en man född 1972:
Relativt smaklös mat serverad av tämligen oinspirerade ”mattanter” i en bitvis stimmig
miljö.

Den svenska skolmåltiden har förändrats till innehåll och syfte genom åren.
Innan riksdagsbeslutet om kostnadsfria måltider kom serverades redan enkla

52

Gestaltandet av den dåliga maten – den offentliga måltiden

måltider till speciellt utsatta, fattiga barn (Gullberg, 2004) och idag har vi en
skolmåltid som enligt lag inte bara är gratis för alla barn i grundskolan, utan
den ska även vara näringsriktig (Sveriges riksdag, 2010). Skolmåltiden brukar
bestå av en eller flera varmrätter att välja bland, med alternativ för dem som
behöver specialkost, och serveras i regel med tillbehör som salladsbord, bröd
med smörgåsfett samt mjölk eller vatten att dricka, i enlighet med de råd som
utges av Livsmedelsverket (2013). Trots förändringen av skolmåltiden kvarstår
diskursen som beskriver skolmåltiden som en andra klassens måltid. I en fokusgruppstudie (Persson Osowski, Göranzon, & Fjellström, 2012) som även den
ingick i tidigare nämnda avhandling (Persson Osowski, 2012) studerades hur
dagens skolbarn uppfattar skolmåltiden. Alla barn som deltog fick innan fokusgrupperna startade fylla i en kort enkät om vad de tycker om skolmåltiden.
Enkäterna kunde därefter jämföras med vad barnen förmedlade under fokusgrupperna. Flera av barnen som hade ställt sig positiva till skolmaten i enkäten
uppvisade en annan jargong i fokusgrupperna, det vill säga där framstod skolmaten som mer negativ än vad som angivits i enkäten. Barnens diskurs påminde
på många sätt om de vuxnas från ovan nämnda studie (Persson Osowski et al.,
2010), men språket som användes skulle kunna sägas vara mer kreativt och fantasifullt. Bland annat använde barnen metaforer för att beskriva maten. Smaken
på skolmaten jämfördes med ”lera”, ”kartong”, ”papper” eller ”grus” och på en
av skolorna hade eleverna döpt om fullkornsriset till ”larv-ris”. Barnen gillade
även att berätta historier som hade hänt i samband med skolmåltiden, ofta sensationella till sin karaktär, som till exempel ett tillfälle när någon stoppade en
smörgås i lampan och det höll på att börja brinna.
Flera anledningar till att skolmåltiden ofta framställs i negativa ordalag har
framhållits. Lundmark menar att det har varit ett för stort fokus på basala delar
av måltiden, t ex näringssammansättningen (Lundmark, 2002, 2003). En negativ bild i media samt brister i matens variation, presentation och måltidsmiljön
har framhållits av Cardello et al. (1996). För att fullt förstå den negativa bilden
av skolmåltiden så menar jag dock att man behöver gå längre än så. För att
anknyta till Berger och Luckmanns teorier om social konstruktion (1966) så har
den negativa bilden av den svenska skolmåltiden konstruerats i vårt medvetande
under flera generationers tid så till den grad att den tas för given och inte ifrågasätts. Bilden av den svenska skolmåltiden som en andra klassens måltid är så fast
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förankrad i den svenska kulturen att den ses som en ”sanning” och är därmed
inget vi längre reflekterar över.

Skolmåltiden som en del av
det svenska välfärdssamhället
Diskursen kring skolmåltiden som en andra klassens måltid existerar parallellt
med en annan diskurs, vilken beskriver skolmåltiden som en del av det svenska
välfärdssamhället. När skolmåltider infördes så var det till en början en riktad,
sociopolitisk insats för att understödja de mest ekonomiskt utsatta familjerna.
Denna insats utvidgades 1946 i och med att kostnadsfria skolmåltider började
gälla alla skolbarn. Skolmåltiderna sågs som ett sätt att åtgärda dåliga matvanor
och stävja undernäring bland skolbarnen, samtidigt som social jämlikhet främjades genom att alla barn fick samma mat. Insatsen underlättade också för kvinnor som ville komma ut i arbetslivet, eftersom samhället tog över en uppgift som
traditionellt varit kvinnans domän, nämligen att förse barnen med mat under
dagen. Insatsen med skolmåltider kom samtidigt bland flera andra sociopolitiska åtgärder under denna tid, vilket innebar att föräldrarnas ansvar för barnens
omsorg till viss del övertogs av samhället (Gullberg, 2006). Skolmåltiderna blev
på så sätt en symbol för den svenska välfärden (Gullberg, 2004) och en del av
den socialdemokratiska välfärdsregimen, där välfärden är generell och universell
och där skattefinansierade insatser riktas mot alla på ett tämligen jämlikt sätt
(Esping-Andersen, 1990).
Att denna bild av skolmåltiden även den är fast förankrad i den svenska kulturen blev tydligt i den tidigare nämnda studien som studerade föreställningar
och minnen av skolmåltiden (Persson Osowski et al., 2010). Diskursen kring
skolmåltiden som en del av det svenska välfärdssamhället hade ett starkt fotfäste
i alla generationer som deltog i studien. Skolmåltiden beskrevs som gratis, en
måltid som alla barn får, vilken ger energi och näring under dagen och därmed
utgör en förutsättning för barnets lärande. Att det serveras mat var således något
som informanterna föreföll vara tacksamma över – trots den parallella diskursen
som beskrev skolmåltiden som en andra klassens måltid.
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Den otillräckliga måltiden
Citatet i titeln, ”Dålig mat. Men ändå mat”, kommer från en man född 1976
som deltog i tidigare nämnda uppteckning (Persson Osowski et al., 2010). Citatet
beskriver väl hur det talas om den institutionaliserade skolmåltiden i Sverige,
där diskursen som beskriver skolmåltiden som en andra klassens måltid och diskursen som framhåller skolmåltiderna som en del av det svenska välfärdssamhället existerar sida vid sida. Det framstår som att vi som svenskar gärna vill ha
en kostnadsfri skolmåltid, men att denna inte lever upp till våra förväntningar.
I vårt välfärdssamhälle har samhället tagit över privata göromål och skolmåltiden har antagit rollen som en förlängd arm från hemmets omsorg om barnet,
det som av Pipping Ekström och Hjälmeskog (2006) kallas för ”outsourcing av
hemarbete”. Av detta följer att skolmåltiden ständigt jämförs med hemmamåltiden och att hemmet ses som idealet, vilket framkom i mina studier med vuxna
och barn (Persson Osowski, 2012).
Skolmåltiden ska således leva upp till samma krav som en måltid som serveras
i hemmet, men har även ytterligare krav på sig som kommer av att det är en
välfärdsstatlig företeelse. I mina analyser framkom att dessa krav var många och
omfattande. Bland annat så ska maten vara lagad på skolan precis som i hemmiljön och den ska göras av ekologiska, miljövänliga och närproducerade råvaror enligt näringsberäknade recept och på ett hygieniskt sätt. Vidare så ska den
serveras med mycket grönsaker och med ett alternativ som passar alla avseende
exempelvis allergier och religion. Det ska även finnas valmöjligheter i form av
flera rätter. Måltidsmiljön ska vara trevlig, hemmalik, tyst och lugn.
Måltiden ska vidare utgöra ett tillfälle för social gemenskap samt en möjlighet
att lära sig alltifrån måltidsnormer till hälsosamma matvanor i måltidssituationen. Skolmåltiden utgör också ett verktyg för att motverka övervikt bland barn,
ett sätt att se till att alla barn får i sig tillräckligt med näring samt ytterst en
sociopolitisk insats som utgör en förutsättning för utbildningen. Skolmåltiden
står således inför en närmast utopisk uppgift att uppfylla alla dessa krav, samtidigt som resurserna är knappa. Den hårdaste kampen går dock skolmåltiderna
mot de institutionella institutionaliserade stereotyperna, som verkar fast förankrade i den svenska kulturen. Förvisso finns det utrymme för förbättringar och
skolmaten är inte optimal överallt, men jag vill ändå framhålla att Sverige ligger
i framkant med våra skolmåltider, som enligt lag ska vara både kostnadsfria och
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näringsriktiga. Det dåliga rykte som skolmåltiden ådragit sig på grund av de
institutionella stereotyperna ter sig därför oförtjänt. Om vi skulle lyckas få bukt
med dessa stereotyper skulle vi kanske i framtiden få se en annan diskurs kring
skolmåltiden. Om så inte sker så är dock risken stor att skolmåltiden även fortsättningsvis kommer att ses som otillräcklig och beskrivas i ordalag som ”Dålig
mat. Men ändå mat”, trots de förbättringar som ständigt sker på området.
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Matlådan i hemtjänsten
– det individuella önskemålet
och den kollektiva lösningen
Malin Skinnars Josefsson

D

et här kapitlet handlar om matlådan i hemtjänsten ur några skilda
perspektiv, till stor del baserat på egna betraktelser och upplevelser
i arbetslivet med diskussioner som jag kommer att föra vidare i min
avhandling om än utifrån andra frågeställningar. För att sätta ”insatsen matlåda” till äldre i hemtjänst i ett sammanhang ges först en kort introduktion.
Sedan Röda korset introducerade matlådan i början av 1950-talet har den på
olika sätt figurerat inom äldreomsorgen (Söderberg & Svenska röda korset,
1965). Hemhjälp initierades då som ett alternativ till andra institutionella former för vård och omvårdnad (Szebehely, 1995). Tjänsten expanderade sedan
med åren till att omfattas av den generella välfärdspolitiken. Redan fyra år efter
uppstarten på 50-talet erhöll 40 000 äldre hemhjälp (Ibid). Efter en kulmen på
sent 70-tal med 350 000 äldre som fick hjälp i hemmet (Eliasson-Lappalainen
& Szebehely, 1998) har antalet sjunkit och i oktober 2013 var motsvarande
siffra cirka 220 000. Definitionen äldre syftar här till personer som är 65 år eller
äldre. Det är dock få av de yngre äldre som tar del av tjänsten utan insatser riktas
till de som har störst behov och en koncentration finns bland de som är 80 år
eller äldre. Med hemtjänst avses i detta sammanhang biståndsbeslutad service
och/eller personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande (Social
styrelsen, 2014b). Hjälp med mat och måltider är exempel på en service- och
omvårdnadsinsats. Ibland delas insatsen upp där 1) matdistribution räknas som
serviceinsats medan 2) matlagning i hemmet liksom sällskap vid måltid betecknas som personlig omvårdnad. På senare år beviljas generellt serviceinsatser i
större utsträckning än omvårdnadsinsatser, vilket betyder att det är betydligt

59

Gestaltandet av den dåliga maten – den offentliga måltiden

vanligare att dagens äldre får en matlåda levererad till dörren än att maten lagas
i deras hem.

Ansvarsfrågan
Vem ansvarar då för matlådan? I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), regleras kommunernas ansvar för bland annat service, vård och omsorg om äldre vars behov
inte kan tillgodoses på annat sätt. I kapitel 5 § 4, står att ”Socialtjänstens omsorg
om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427)”. I
Socialstyrelsens författningssamling (SOFS 2011:12) Grundläggande kunskaper
hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre omsätts lagen i råd, och
i en sektion om måltid, mat och näring betonas personalens kunskaper kring
måltidens betydelse, deras förmåga att laga mat och hantering av livsmedel och
vid behov stödja omsorgstagaren vid måltiden (Socialstyrelsen, 2011). Sedan
2013 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilken lyder under Social
departementet, tillsynsansvaret för bland annat socialtjänstens omsorg om
äldre. Bedömningskriteriet för måltidssituationen i deras underlag betonar individens rätt att kunna påverka sin mat- och måltidssituation och deras inflytande
över utformning och innehåll (Socialstyrelsen, 2012). Insatsen matlåda omfattas
av en lagstiftning med stort tolkningsutrymme och passerar på dess väg till
hemtjänstmottagen en rad professioner, ofta utan övergripande ansvar. Risken
finns därmed att ansvarstagandet uteblir helt (Pajalic, Persson, Westergren &
Skovdahl, 2012).
Det är sällan någon som pratar positivt om hemtjänstens matlådor. Frågan
är om inte matlådan får samma låga omdömen som skolmaten i den allmänna
debatten. Negativa uttalanden som: ”Matlådan är ofta trist och så är potatisarna för stora…och utan några grönsaker” hör till vanligheten (Molin, 2004,
6 oktober). Rösterna om matlådans otillräcklighet är många. Den granskning
av mat till barn, gamla och sjuka som Sveriges Radio och TV genomförde i
slutet av 2013 exempelvis, skapade en livlig debatt och dystra rubriker kring
matlådorna (Sveriges Television AB, 2014). Dålig kontroll och uppföljning av
om den levererade maten äts upp, framstod som ett av problemen med grund i
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undernäringsproblematiken. I den nationella undersökningen ”öppna jämförelser” mäts årligen om den serverade maten upplevs som god eller inte bland dem
som bor på särskilda boenden. Motsvarande mätning för de som får matlåda i
sitt hem finns däremot inte. I den undersökning som genomfördes på särskilda
boenden 2013 svarade 77 procent att maten smakade bra eller ganska bra (Socialstyrelsen, 2014c). Det förefaller därför som att de äldre matgästerna där var
ganska nöjda med maten överlag. Det är dock svårt att mäta kundnöjdhet av
mat och resultaten bör tolkas med försiktighet, speciellt bland äldre i beroendeställning. En rädsla för att inte få tillräcklig service om missnöje över maten,
dess kvalitet och smak uttrycks är något som hörts bland äldre servicemottagare.
Eventuella klagomål på mat inom hemtjänsten förväntas i allmänhet ske
genom kommuners gängse klagomålshantering (Thorslund & Wånell, 2006).
Flertalet klagomålsärenden på hemtjänsten som rapporteras till den nya tillsynsmyndigheten IVO handlar om undernäring bland äldre (Inspektionen för vård
och omsorg, 2014). Detta skulle kunna tolkas som att det inte är de äldre själva
som klagar utan reaktionen kommer från anhöriga eller andra i dennes närhet.
Innebär det att det är först när ofrivillig viktförlust har yttrat sig som missnöjet
med maten uttalas?

Kommunens perspektiv
Ur kommunens perspektiv utgör det grundläggande kravet att tillhandahålla
måltider till de äldre som inte längre själva kan ordna sin egen matförsörjning.
I styrdokument och i kravställningar vid upphandling formuleras krav på att
maten ska vara god, näringsriktig, individ- och målgruppsanpassad samt vara
kostnadseffektiv med minsta möjliga miljöpåverkan. Här ser vi att de krav kommunen efterfrågar innehållsmässigt uppfyller såväl skattebetalarnas intressen
som de äldre biståndsmottagarnas behov. Kommunens produktion eller upphandling av matlådor är tänkt att leda till en lägre kostnad för både kommunen
och den äldre, jämfört med om maten lagas på plats i hemtjänsttagarens hem.
Detta för att det behövs mindre tid för att lämna och kanske värma en matlåda
än att laga mat hos var och en. Matlådans näringsriktighet kan genom rätt
ställda krav garanteras på ett annat sätt än om hemtjänstpersonal lagar maten
hos de äldre. Att laga mat kräver förutom tillräcklig tid, både kunskap och
intresse, vilket kanske inte alltid är en självklarhet bland hemtjänstens personal.
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Att erbjuda variation och individanpassning av matlådor kan därför teoretiskt
vara större genom att det finns uppställda krav avseende utbud och innehåll.
Även behovet av speciellt anpassade måltider vid exempelvis födoämnesallergi
eller intolerans, kan i större utsträckning säkerställas genom den upphandlade
matlådan (Socialstyrelsen, 2000). Matlådan förefaller innebära idel fördelar,
åtminstone i teorin.

Standardiserat utbud möter individuella preferenser
Även om individuellt anpassade menyer lyfts fram i forskning som betydande
för en individs nutritionsstatus (Krassie, Smart, & Roberts, 2000), kan variationen bli begränsad trots kommunens ansträngningar att målgruppsanpassa.
Oftast ligger ekonomiska överväganden bakom. Utbudet som erbjuds de äldre
är oftast, inte alltid, standardiserat och begränsat avseende antalet rätter att välja
bland. Fler alternativ medför oftast en ökad kostnad. Mängden kött är noga
beräknat både närings- och kostnadsmässigt, liksom de övriga måltidskomponenterna i de olika matlådorna, vilket innebär en standardisering av rätterna.
Maten som tillhandahålls är vidare neutralt kryddad på ett sätt så att den ska
passa så många smakpreferenser som möjligt, detta minskar variationen. De
äldre får anpassa sig till det, oavsett tidigare vanor, vilket minskar möjligheten
att tillfredsställa preferensen hos varje enskild individ. Tanken med standardiserade och lagom kryddade måltider är med största sannolikhet god, nödvändig
och med en förhoppning om att utbudet till ett rimligt pris ska passa de flesta.
Konsekvensen skulle dock paradoxalt nog kunna bli att det standardiserade är
så lagom i sin utformning att det istället endast passar några få.

Ljummen eller kyld mat, vilket är värst?
Varm- eller kyld mat är de två vanligaste formerna vid leverans av matlåda där
kyld mat förpackad i modifierad atmosfär för längre hållbarhet, med leverans
en gång per vecka, ökar på bekostnad av mat som levereras varm. Smakar man
på orden varm och kyld låter kanhända den varma maten mer tilltalande då den
ofta förknippas med nylagad mat och kyld med gammal. Förespråkare för kyld
matleverans hävdar att det ger mottagaren frihet att värma maten när hon eller
han är hungrig, förutsatt tillräcklig kognitiv förmåga som gör att den äldre förstår hur mat skall värmas i exempelvis mikron. Kyld mat kan i teorin levereras
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vid vilken tidpunkt som helst och antalet leveranser kan reduceras då flera
portioner kan avlämnas samtidigt. Varm mat hävdar den samme medför att
den äldre blir styrd att äta den varma maten när den levereras oavsett tidpunkt
eller om man är hungrig eller inte och att maten snarare är ljummen än varm i
de flesta fall. En utmaning för leverantören, förutom tillräcklig varmhållning,
är också att inte överskrida rekommendationen om maximalt två timmarnas
varmhållning. Detta för att inte äventyra matens livsmedelssäkerhet. Näringsämnena i kyld mat behålls bättre och livsmedelssäkerheten är högre, hävdar
förespråkare för den kylda matlådan vidare, förutsatt att lådorna förvaras kallt
och placeras i mottagarens kylskåp omgående efter leverans. Utifrån ovanstående resonemang verkar fördelarna för kyld mat överskrida de för varm. Frågan
är vad den äldre matgästen värderar högst? Är en daglig leverans av varm eller
något så när varm mat att föredra framför veckoleverans av kylda portioner? Ger
den dagliga kontakten en trygghet och en kort stunds social samvaro ett större
mervärde än matens kvalitet? Blir den varma matlådan en symbol för mer än
bara näring i och med det dagliga mötet jämfört med den kylda? Eller värderas
friheten med att kunna styra sin tid själv högre, något som möjliggörs genom
de lägre frekventa leveranserna av kylda matlådor? Dessa sociala aspekter av
måltiden diskuteras i Timonen & O’Dwyers (2010), studie av hemmaboende
äldres upplevelser av matlådeleveranser. Resultatet från den studien visade att
själva besöket, om än kort, som åtföljs av matleveransen uppskattades. Sam
tidigt månade flera om sin frihet att kunna styra tiden själv utan att behöva vara
bunden till oregelbundna leveranstider av matlådan. Balansgången mellan den
sociala dimensionen och ett bevarat självbestämmande visar åter igen insatsens
komplexitet.

Den svarta lådan
I en kommun där matlådor med tillhörande distribution upphandlats uppdagades att klagomål förekom och att dessa handlade om matens förpackning.
Man blev snart varse att själva lådan hade flera svagheter. Det första problemet
var att maskinen som svetsade fast den genomskinliga platsfilmen på lådan,
gjordes så effektivt att den blev nästintill omöjlig för matgästen att öppna. I en
studie av Carrier, West, och Ouellet (2007), sågs just ett samband mellan äldres
svårighet att öppna matförpackningar och risk för undernäring. Nästa problem

63

Gestaltandet av den dåliga maten – den offentliga måltiden

med den svarta lådan handlade om etiketten. För att öka läsbarheten användes större typsnitt än normalt. På etiketten stod maträttens namn och fullständiga ingrediensförteckning, näringsinnehåll, uppgift om var maten lagats med
kontaktuppgifter, datummärkning och förvaringsanvisningar. Till det kom
företagets logotype. Det är lätt att räkna ut att etiketten är av modell större
och den genomskinliga plasten som var tänkt att på ett smakligt sätt presentera
innehållet i förpackningen, täcktes nästan helt. Mest beklämmande var nog
ändå klagomålet på själva plastlådan. Den var svart. En svart förpackning var
tänkt att ge en lyxigare känsla och framhäva maten. Den äldre som skulle äta
maten associerade dock den svarta lådan med något helt annat. Aptiten uteblev.
Återigen, en god tanke som inte mottogs som den var ämnad. En upplevelse som
denna, innan maten ens hamnat på tallriken, kan vara förödande inte bara för
aptiten men också för inställningen till insatsen som sådan.

Matlådan – prisvärd eller dyr?
Upplevs matlådan som prisvärd eller dyr? Det beror förstås på vem som tillfrågas
och vilket värde den personen lägger i produkten och tjänsten. Priset varierar
i olika delar av landet. I snitt kostade en matlåda distribuerad av kommunens
hemtjänst 50 kronor år 2014. Hälften av alla kommuner satte priset mellan 45
och 55 kronor men kostnaden för en matlåda kunde dock variera mellan 28
och 104 kronor beroende på kommun. Utöver kostnaden för själva maten är det
vanligt att kommunerna dessutom tar ut en distributionsavgift (Socialstyrelsen,
2014a). En portion bidrar med cirka en tredjedel av dagens energibehov, men
enligt Saletti, Johansson, Yifter-Lindgren, Wissing, Osterberg & Cederholm.
(2005), delar många äldre sin levererade portion på två eller fler tillfällen Varför?
Är den förkostsam för att anses räcka till bara en måltid? Eller upplevs portionen
som alldeles för stor? Sidenvall, Fjellström och Ek (1996) beskriver hur äldre
som växte upp under krigstider berättar att de uppfostrades att äta det som bjöds
utan att klaga och att mat därför inte bör lämnas kvar på tallriken. Kanske kan
en oro för att inte kunna äta upp på grund av avsaknad av aptit eller ogillande av
den mat som serverats vara en orsak till den vanligt förekommande delningen
av portionen?
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Det individuella önskemålet och den kollektiva lösningen
En naturlig konsekvens av ambitionen att tillgodose så många människors
behov som möjligt är att kompromisser blir oundvikliga med påföljden att
ingen istället blir helt nöjd. En matlåda som distribueras till en äldre person
kan sägas symbolisera välfärdsstatens biståndsbedömda hemtjänstinsats. Den
gemensamma nämnaren bland gruppen äldre människor som erhåller tjänsten
”distribution matlåda” är att de behöver hjälp med den praktiska delen i måltidssituationen. Denna insats involverar många intressenter, där var och en agerar utifrån sin profession eller agenda. Kommunen vill tillgodose behovet hos de
gamla så kostnadseffektivt som möjligt. De anhörigas intresse ligger i att värna
sina äldre anhörigas välbefinnande och hälsa. Vissa av de gamla själva kanske
motsträvigt tar emot erbjudanden om hjälp då de värderar sitt oberoende högt
för att i möjligaste mån bevara sin integritet. I sådant fall kan en matlåda ses
som ett mer attraktivt alternativ framför matlagning i hemmet.
Diskrepansen mellan det individuella behovet och den kollektiva lösningen
kan bli påtaglig om den hjälp som erbjuds den äldre inte möter dennes vanor
och preferenser vilka skapats under ett långt liv. Personligheten som formats
genom bland annat mat och måltider till följd av normer, värden och ritualer
(Fjellström, Sidenvall, & Nydahl, 2001), kan komma i konflikt med den kollek
tiva lösning som erbjuds genom distribution av matlåda. Glappet upplevs för
stort och påverkansgraden för liten för att den äldre ska känna trygghet och vara
nöjd. Citatet från en rapport, baserad på intervjuer med syfte att ur de äldres
perspektiv beskriva måltiden, sammanfattar komplexiteten av insatsen matlåda
i hemtjänsten väl; ”Jag kan ju önska mig stekt fisk men det blir ändå inte det
som jag i mitt minne längtar efter” (Weurlander & Gurner, 2006 s. 13).
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Dimensioner och diskurser
– klagomål om mat och måltider
inom äldreomsorgen
Ylva Mattsson Sydner

M

at och måltider till äldre, som av olika orsaker inte klarar sig utan
vård och omsorg från samhället, framstår ofta som ett område fyllt
av problem. När det talas och skrivs om problemen så framställs de
ofta i form av klagomål. Dessa klagomål riktas vanligen mot vad någon annan
person gör eller säger – eller mer diffust mot en specifik yrkesgrupps tillkortakommanden eller genom en ännu mer oklar hänvisning till systemet. Oavsett
om klagomålet riktas mot enskilda personer, grupper av personer eller systemet
(organisationen, strukturen…) så är behovet av en syndabock i relation till problemet hos dem som framför klagan tydligt. Är det fenomenet mat och måltider
inom äldreomsorgen som klagomålet rör är det inte ovanligt att det är kommunerna kritiken riktas mot. I december 2013, när julen stod för dörren, gjorde
Radio P1 en genomgång av vad landets kommuner erbjöd i fråga om julbord
på särskilda boenden. Resultatet presenterades sedan i ett radioprogram med
olika inslag, bl.a. intervjuer av brukare, anhöriga, forskare och en tjänsteman
från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Under programmet berättade
reportern också om vilka som avböjt en intervju. Huvudbudskapet i programmet var hur orättvisa ”julbordserbjudanden” kunde vara både mellan och inom
landets kommuner. Vid vissa boenden serverades ett traditionellt julbord, som
också inkluderade öl och snaps, medan julmaten vid andra boenden bestod av
den djupfrysta jultallrik som livsmedelsindustrin har till försäljning.
Julen 2013 är inte på något vis den första gången som området mat och mål
tider inom äldreomsorgen uppmärksammas stort i massmedia – detta har hänt
ett stort antal gånger. Vanligen är det undernäringsproblematiken som står

69

Gestaltandet av den dåliga maten – den offentliga måltiden

i fokus för de problem som uppmärksammas och detta problemområde kan
sedan relateras till en mängd olika faktorer. Massmedialt uppmärksammat är
förmodligen främst matlådorna inom hemtjänsten och här påtalas både bristande smaklighet och att matlådor medför ett ätande i ensamhet. Inom särskilda
boenden har brister i matens kvalitet, komprimerad måltidsordning och rigida
rutiner vid måltidssituationerna belysts. Oavsett vad som uppmärksammas och
vem som är aktören bakom uppmärksammandet, så framställs problemet vanligen som ett klagomål (se Skinnars Josefssons kapitel).

Klagomål
Klagomål på mat och måltider har förutom ett innehåll (dvs. vad missnöjet
handlar om) en aktör ifråga om vem/vilka som klagar och en/flera syndabockar
(dvs. vem/vilka klagan riktas mot). Det exempel som presenterades ovan i relation till julmat inom äldreomsorgen innehöll, förutom en besvikelse över ett
mycket begränsat julbord, en upplevelse av orättvisa. Denna orättvisa kan ses i
relation till behovet att jämföra och att kontrastera, dvs. klassificera något som
bra/dåligt, bättre/sämre, rätt/fel osv – något som ofta görs i relation till mat.
Den orättvisa som lyftes fram i förhållande till julmaten vid landets äldreboende
julen 2013 grundades förmodligen i en förväntan på likabehandling. Det handlade dock inte bara om en rättvis fördelning av resurser, utan också om en rätt
att få del av vad som är en kulturellt förankrad självklarhet, dvs. ett julbord
med traditionell mat och dryck för detta tillfälle. Den svenska välfärdsmodellen
bygger på ett rättvise- och utjämningsideal, som dels handlar om att utjämna
sociala skillnader, dels kännetecknas av att den som, t.ex. på grund av åldrande
och sjukdom, behöver hjälp och vård ska ha rätt till detta oavsett egna resurser.
Förväntningarna på välfärdsstaten Sverige, som under det expansiva 1960-talet
utmärktes av tron på rationella lösningar förmedlade genom central styrning
och kontroll, är alltså stora. Detta sker trots att den centralstyrda välfärdsstaten kritiserats hårt och under flera decennier präglats av en decentralisering.
Decentraliseringen har bl.a. medfört ett stort självbestämmande, och därmed
också olikheter för landets kommuner. Resultatet av detta beskriver Trydegård
och Thorslund (2001) som att vi idag har välfärdskommuner istället för en välfärdsstat. Olikheterna präglar givetvis även mat och måltider inom äldreom
sorgen och innefattar inte bara skillnader mellan kommuner, utan också inom
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kommuner, dvs. olikheter mellan äldreboenden inom en och samma kommun.
Decentraliseringen och den mängd klagomål som framförts i olika sammanhang och i olika former, som i vetenskapliga studier, av aktiva politiker och i
arga insändare från anhöriga, har medfört ett behov av mer styrning. Den styrning som vuxit fram kring mat och måltider inom äldreomsorgen under början
av 2000-talet består av kommunernas egen styrning i form av policydokument
för området och satsningar på projekt kring matfrågor, t.ex. utbildning av personal och anställning av kommundietister. Här finns också en statlig styrning
i form av ekonomiska incitament till kommunerna, de får ekonomiskt stöd till
dessa satsningar. Staten har också visat att problemen är uppmärksammade och
åtgärder vidtagna i och med de uppdrag som myndigheterna Livsmedelsverket
och Socialstyrelsen fått under senare år. Inom dessa uppdrag har t.ex. nationella
riktlinjer för mat inom äldreomsorgen tagits fram och projekt om mat inom
offentlig sektor skapats. Det faktum att man på nationell politisk och administrativ nivå tar initiativ för att i större utsträckning styra mat och måltider inom
äldreomsorgen kan ses som en bottom-up rörelse. Med detta menar jag att det
funnits en tydlig efterfrågan, där klagomål från många olika typer av aktörer
resulterat i ett agerande på nationell nivå. Därifrån kommer sedan något som
kan beskrivas som en top-down rörelse ifråga om vilka åtgärder som ska vidtas
för att åtgärda problemen som klagan gällt.
I min avhandling Den maktlösa måltiden – om mat inom äldreomsorgen (2002)
består det empiriska materialet av observationer och intervjuer av politiker och
olika yrkesgrupper verksamma inom äldreomsorgen och äldre med behov av
vård och omsorg. I det empiriska material, som inkluderar olika boendeformer,
var klagomål i förhållande till fenomenet mat och måltider inom äldreomsorgen
framträdande. I följande text om dimensioner, diskurser och k lagandets diskurs kommer hänvisningar till detta empiriska material att göras, liksom till en
google-sökning. Denna web-sökning sommaren 2014 på ”mat och äldreomsorg
och klagomål” gav 477 000 träffar av mycket olika slag. Här finns hemsidor till
bl.a. kommuner, olika organisationer, privatpersoner och massmedia. Vidare är
”klagomål”, ofta från kommunernas sida, ett erbjudande om att lämna klagomål.
Ett exempel på detta är Stockholms stad som frågar efter beröm, idéer och/eller
klagomål i relation till äldreomsorgens omsorgsboenden och dagverksamheter.
Under rubriken ”Vad gäller ditt klagomål?” listas åtta områden varav ”Maten,
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måltiderna” är ett, med exempel på dess innehåll som ”matens kvalitet, tillagning, servering, med mera”. Detta fenomen – att tydligt erbjuda äldre möjligheten att klaga – är något som en del kommuner numer gör och fenomenet har
studerats vid Hälsohögskolan i Jönköping. Studien beskrivs i tidskriften Äldre
i centrum 2009. I artikeln (Persson 2009) lyfts att de flesta kommuner har
någon form av klagomålshantering, men att de får ytterst få klagomål och att
de vanligaste klagomålen rörde mat. Vidare beskrivs hur socialcheferna anser
att klagomålen på maten är att betrakta som bagateller, petitesser och småsaker och att denna syn skapar en kontext där det är lätt att rättfärdiga att inga
åtgärder vidtas. Forskning om klagomål inom äldreomsorgen har därmed visat
att kommunerna har en klagomålshantering, att brukarna sällan klagar – men
när de klagar så handlar det ofta om mat. Området mat betraktas dock som
en petitess, vilket kan ses som en förminskning av området i sig och av människors behov av mat, både ifråga om kroppsligt behov och i ett allmänmänskligt behov av social gemenskap och en bekräftelse av identitet och kulturell
tillhörighet. Förminskningen handlar också om förminskningen av de äldre,
som faktiskt kommer med klagomål, och det faktum att någon annan än den
äldre själv bedömer vad som är ett viktigt klagomål och vad som inte är det.
Även Inger Kjellbergs avhandling från 2012 handlar om klagomål och här
är fokus på vad som sker med den kritik som riktas mot äldreboenden och
hemtjänst. Inledningsvis lyfter Kjellberg fram att det finns en koppling mellan
klagomål, anmälan om missförhållanden och kvalitetssystem inom äldreom
sorgen därför att anmälningar förväntas leda till en utveckling av kvalitet och
kvalitetssystem. Hon säger också att ett system som detta medför en betydande
dokumentation, men att dokumentationen inte på något vis garanterar en förändring i den praktiska verksamheten som varit föremål för klagan eller anmälan. Mat och måltider behandlas inte explicit, utan finns med som exempel när
olika klagomål beskrivs, t.ex. en vårdare som skäller på brukaren om denne spiller på sig eller en brukare som tvingas på ett ovälkommet sällskap vid matbordet
dag efter dag. Kjellberg inleder också sin avhandling med en personlig anekdot
om sin pappa och hans behov av hjälp under måltiden – något som ofta fallerade
under tiden han vårdades inom äldreomsorgens ram. Forskning som fokuserar mot området mat och måltider eller specifika utredningar inom området
är mycket sällsynta. Men mat och måltider förekommer ofta som exempel när
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områden som t.ex. ekonomi, service, omvårdnad och bemötande behandlas. I
bemötandeutredningen från 1995 förekommer t.ex. just anekdoter kring måltidssituationer för att synliggöra personalens problematiska bemötande av de
äldre inom vård och omsorg (SOU 1997:170).
Klagomålens innehåll kan ha mycket olika karaktär och även här är jämförandet och kontrasternandet tydligt. I detta jämförande kan det vara att den
mat och de måltider som klagomålet riktas mot inte motsvarar de kvalitetskriterier som förekommer i t.ex. det förfrågningsunderlag som finns i upphandlingar
som gjorts eller i relation till kostpolicy. Jämförandet kan även vara i relation
till den klagandes egna normer och värderingar för vad som är god och nyttig
mat eller för vad som utgör en trevlig måltid. Innehållet i klagomålen är alltså
mycket olikartade och komplexa – mat och måltider inom äldreomsorgen har
med andra ord ett mångdimensionellt innehåll.

Dimensioner
Mat och måltider kan studeras inom olika discipliner och de forskningsfrågor,
teorier, metoder och begrepp som används har sin bakgrund i respektive disciplin. I den tvärvetenskapliga forskningen, liksom i tillämpad forskning är mat
och måltiders komplexitet vanligen utgångspunkten varför det finns ett behov
av att definiera och strukturera området. Detta har gjorts på olika vis av olika
forskare och vanligen används begrepp som dimensioner, perspektiv, faktorer,
aspekter och indikatorer för att finna en struktur till mat och måltiders innehåll.
Den amerikanska forskaren Meiselman (2008) skriver att mat och måltider har
ett mångdimensionellt innehåll och att området därmed kan definieras på olika
vis och att olika perspektiv kan användas för att definiera och studera området. Han likställer härmed orden dimensioner och perspektiv, och perspektiven
han anger är bl.a.: historiskt, sociologiskt, psykologiskt, nutrition/dietetik, biologiskt, måltidsservice, sensorik och marknadsföring. Dessa perspektiv tillhör
olika vetenskapsområden där mat och måltider studeras och vanligen så görs
studier utifrån ett av dessa perspektiv. Meiselman hävdar dock i sin konklusion
att mat vanligen konsumeras som måltider och att forskningen därmed inte kan
begränsas till enbart ett perspektiv, utan måltidens komplexitet måste bea ktas
och måltidsforskningen utvecklas. Att definiera ett område som mat och mål
tider och att försöka beskriva det genom att använda ord som dimensioner,
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 erspektiv och faktorer etc. handlar om att på ett väl strukturerat sätt ringa in
p
dess betydelse. Med andra ord den mening mat och måltider har i människors
liv i olika kontexter och samhällen.
Att mat och måltider är mångdimensionellt, inte minst inom vård och
omsorg där sjukdom och beroende gör frågan än mer komplex var tydligt i
mitt empiriska material (som avhandling bygger på). Vad de olika informan
terna framförallt ville påtala och diskutera under intervjuerna varierade k raftigt
och påvisade tydligt områdets komplexitet. I utsagorna uppstod dels en komplexitet som visade på att mat och måltider kunde betraktas på många olika
sätt (t.ex. kroppsliga behov, liksom behov av smakupplevelser och gemenskap)
men också tydliga markeringar av att de äldres kosthåll var ett problemfyllt
område. De problem som informanterna identifierade med mat för äldre personer kunde å ena sidan relateras till individen, t.ex. aptitlöshet, tuggsvårigheter
och överdriven sparsamhet. Å andra sidan kunde problemen också förknippas
med äldreomsorgens måltidsverksamhet på ett mer allmänt plan, d.v.s. i förhållande till den sociala organisationen. Problem som då lyftes fram var bl.a.
okunnig restaurangpersonal, komprimerad måltidsordning och otillräcklig
tilldelning i form av ekonomiska resurser från kommunen. Att studera undernäringsproblematiken inom äldreomsorg och sjukhus utifrån vad organisationen förmår eller inte har gjorts av ett antal forskare. Hwang et al (2003) har
genomfört en gap-analys för olika faktorer (vilka var och en innefattar flera
delar och relaterade frågor) som kan bidra till att patienter inte äter och dricker
tillräckligt. I sitt resultat visar de på vad de benämner som tre dimensioner
i) matens egenskaper, ii) personlig service och iii) omgivande miljö. Vidare
beskriver de också bl.a. hospitalisering, omvårdnad, smaklighet, tillgänglighet
och kommunikation som dimensioner inom området och författarnas slutsats
är att det är problematiskt att försöka studera (och definiera) olika dimensioner
när det gäller kvalitet på mat och måltider. Ett annat sätt att fånga måltidens
innehåll bland äldre som är beroende av vård och omsorg återfinns i Wikby
och Fägerskiölds intervjustudie med 15 personer boende på olika äldreboenden
(2004). Resultatet av deras intervjuer visade att de områden som de äldre själva
bedömde som viktiga i relation till sin aptit var: den egna sinnesstämningen,
personalens värderingar, hälsosamhet, maten, måltidsmiljön och måltidssällskapet.
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Diskurser
Även om dimensionerna, (perspektiven, faktorerna eller aspekterna) är många
liksom området för klagomål relaterat till mat och måltider är komplext, finns
det ett repetitivt och likalydande förhållningssätt i vad som sägs och skrivs.
Detta kan återföras till Winther Jørgensen & Philips (2000) beskrivning och
tolkning av Foucaults diskursteori. De framhåller att det, trots att det finns
oändliga möjligheter att skapa så kallade utsagor, d.v.s. vad människor uttalar
sig om i förhållande till ett visst fenomen och vilken innebörd dessa utsagor har,
så är de inom en bestämd domän ändå förhållandevis likalydande.
Mat och måltider till äldre i behov av vård och omsorg har tidigare, oavsett
om platsen varit äldreboende, ordinärt boende eller sjukhus, främst präglats av
den medicinska diskursen. Begreppen nutrition och näring tillhör den medicinska diskursen (och den medicinska professionens diskurs). Den medicinska
diskursen är formad i ett sammanhang av meningsskapande där kroppen och
kroppens behov tolkas utifrån naturvetenskapens/medicinens kunskapsområde.
Johannisson (1997 s. 199) poängterar att den vetenskapliga medicinens tolkning varit segerrik i förhållande till andra synsätt. I det empiriska material som
jag samlade in 1998-99 gjordes intervjuer med brukare, restaurangpersonal,
omsorgspersonal, tjänstemän och politiker. I analysen av vilka ord, uttryck och
begrepp som användes när informanterna beskrev området mat och måltider
för äldre var den medicinska diskursen tydlig när vissa ord i de utskrivna intervjuerna, bl.a. näring och nutrition räknades. Enskilda, områdsspecifika ord,
blir i det här sammanhanget viktiga genom att valet av ord och frekvensen av
ordets användning till viss del kan påvisa vilken mening enskilda informanter
tillskriver området. Genom att kartlägga varje informants användning av vissa
ord, vilka kan ses som språkliga symboler för informantens meningsskapande,
framkommer hur ord kan användas frekvent, begränsat eller inte alls. Genom
att analysera varje intervjutext och sedan se till informantens grupptillhörighet (dvs. brukare, restaurangpersonal, omsorgspersonal, tjänstemän eller politiker) är det också möjligt att se hur ord kan användas frekvent av en grupp
och knappt alls av en annan. Den medicinska diskursen var framträdande
hos många av dem som intervjuades och under en intervju som varade drygt
en timme med en medicinskt ansvarig sjuksköterka (MAS) så förkom orden
näring/nutrition inte mindre än 22 gånger. Överlag så var det sjuksköterskor
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(anställda som sjuksköterskor eller enhetschefer) de som mest frekvent använde
sig av dessa ord, men även vårdbiträden brukade dem. Uppenbart var också att
den medicinska diskursens framträdande roll medförde att även de som till sin
profession inte tillhörde medicinens område använde ord som näring och nutrition. Nämndpolitiker och äldreomsorgschefer var på det hela taget frekventa
användare av orden, även om innebörden med vilken de användes i viss mån
skiftade. Den mening majoriteten lade i ordet var dock den av Socialstyrelsen (och massmedia) förmedlade problematiken om otillräcklighet ifråga om
mat och näring för äldre och då särskilt inom äldreomsorgen. Nämndpolitiker
och äldreomsorgschefer, som inte tillhörde den medicinska professionen, visade
genom sitt språkbruk den medicinska diskursens genomslag.
I relation till offentlig sektors måltidsverksamhet inom vård och omsorg har
den medicinska diskursen alltid haft en framträdande roll, men det finns också
andra områden som konkurrerar ifråga om vad som framstår som viktigast.
Ekonomi och behovet av en effektiv verksamhet är ett sådant konkurrerande
område. Att mycket begränsade resurser medförde en bristande förmåga att tillgodose individuella näringsbehov framkom i intervjuerna med äldreomsorgschefer och enhetschefer. Den begränsade ekonomin medförde att de ständigt var
tvungna att göra prioriteringar och att de ställdes inför problem i detta arbete.
Problemet att ställas mellan olika konkurrerande synsätt och inte veta vilket som
är avgörande och tyngst har Selander (2001 s.131) framhållit som ett problem för
personal med ledande befattning inom vården. Selander definierar de etablerade
diskurserna inom sjukhemmen som den medicinska och den omvårdande, där
den senare är underordnad den förra. Vidare att de förändringar som skett inom
verksamheter som sjukhem under det senaste decenniet har inneburit att den
ekonomiska diskursen kommit att existera jämsides med den medicinska och
den omvårdande. Detta har skett genom delegering av det ekonomiska ansvaret till de professioner som utövar medicin och omvårdnad. Selander fann att
ansvariga yrkesgrupper på sjukhemmet upplevde det som svårt att balansera det
ekonomiska ansvaret mot vårdansvaret. Svårigheterna var framförallt kopplade
till omvårdnadens innehåll, som är svårt att beskriva och beräkna. Därför gavs
den ekonomiska diskursen mer utrymme gällande det arbete som betraktades
som viktigt. I offentlig sektors måltidsverksamhet, som 2014 innebär ungefär tre
miljoner serverade måltider per dag, har den ekonomiska diskursen alltid haft en
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framskjutande plats. Resurserna har varit små och därför har alltid strävan efter
en effektiv produktion av mat varit betydande, vilket innebär att få personer har
haft till uppgift att tillaga ett stort antal portioner.
Ur den ekonomiska diskursen kom så marknadens diskurs, vilken har växt sig
stark inom offentlig sektor under ett antal år. Marknadens diskurs handlar dels
om att offentlig sektor ansågs ineffektiv och alltför kostsam, vilket medförde
ett behov av konkurrensutsättning från privata aktörer, dels om individens fria
val. I marknadens diskurs är det framförallt individens valfrihet och kvalitet
som präglar språkbruket. Valfrihet för var och en, liksom möjligheten att välja
utifrån de kvalitativa aspekter man själv önskar kännetecknar diskursen. I mina
intervjuer finns dock inget gruppgenomslag ifråga om användning av ord som
”val, välja och valmöjlighet”, utan orden förekom mer eller mindre hos olika
individer. Detta trots att valfrihetsideologin dominerade den politiska retoriken
i Sverige och Europa under 1990-talet (vilket överensstämmer med den period
när intervjuerna genomfördes) enligt Nygren et al (1997). Ord som innehöll
”kvalitet” används frekvent av de som tillhör gruppen av politiker och tjänstemän med ledande positioner, främst på förvaltningsnivå. Däremot är ord som
innehåller ”kvalitet” i begränsad utsträckning använda av enhetscheferna, med
undantag för de som har ett nära samarbete med förvaltningstjänstemännen.
Detta visar på var i den sociala organisationen det finns en interaktion och därmed en delad diskurstillhörighet. Liksom det visar vilka grupper i organisationen som står utanför denna tillhörighet. I det empiriska materialet insamlat för
femton år sedan är alltså den medicinska diskursen, liksom marknadens diskurs
framträdande. I och med den utveckling som skett inom matens område, t.ex.
det stora antalet matlagningsprogram som finns på TV, finns anledning att spekulera i att det numer finns en gastronomisk diskurs.
Gastronomi kan definieras på flera sätt och i boken Den gastronomiska revolu
tionen (Jönsson 2012) görs en genomgång som inkluderar såväl korta beskrivningar som benämns som ”finare matlagning” och ”finsmakaren” samt längre
redogörelser kring välbefinnande och måltidsgestaltningar. Vidare behandlas
att gastronomi kan vara en fråga om uppfattning och att det därmed kan finnas
en kamp om tolkningsföreträde kring vad som är gastronomi. En som explicit
använder orden ”gastronomisk diskurs” är Nyvang (2013) som beskriver hur
gastronomin utvecklats i Danmark efter andra värdskriget då tillgången på mat
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och pengar ökat markant. Här framhålls att de som skrev om mat, debattartiklar, artiklar i veckopressen och kokböcker i Danmark under efterkrigstiden fram
till 1970-talet i mycket begränsad utsträckning hade sin profession kopplade till
kökens verksamhet. Dessa personer, som alltså starkt kom att förmedla matens
gastronomiska sida, var istället journaliser, författare, konstnärer och kulturförmedlare till sin profession. Med stor förmodan har motsvarande utvecklig
skett i Sverige och därmed är den gastronomiska diskursen, med smaken liksom
måltidens symboliska värden, en diskurs formad av människor med förmåga
att uttrycka sig. Jönsson (2012) beskriver den gastronomiska utvecklingen som
skett under ett antal år som en revolution och att grogrunden för denna revolution fanns i restaurangköken, något som alltså står i motsats till vad Nyvang
anser. Vidare beskriver Jönsson följderna av denna revolution som en förändring av restaurangbranschen, både ifråga om vilken kompetens som är verksam
där som vilken status den har. Han anser också att omfattningen av mattidningar, matlagningsprogram på TV och artiklar om mat med tillhörande recept
i dagstidningar är betydande och att ”efterfråganpåverkan” har medfört ett nytt
utbud av både livsmedel och produkter för hemmaköket.
Idag förmedlas matens gastronomiska värde massivt och genom många kanaler och detta når den breda allmänheten. Vidare tillhör den ”fina” maten inte
bara restaurangköket utan också hemmaköket som med rätt råvaror och professionella redskap uppmanas att tillaga gastronomiska måltider. Det pågår en
strävan mot att även mat och måltider inom offentlig sektor ska innefattas av
den gastronomiska diskursen. Detta har bl.a. skett genom att matsalar i skolor
och äldreboenden i dag benämns som restauranger och att kokerskorna som til�lagar maten här ska benämnas kockar (det senare medför en genusproblematik
som i mycket begränsad utsträckning lyfts fram och diskuteras). Maten beskrivs
vanligen som något som utgår från bra råvaror som tillagas från grunden, vidare
är smaken och smakkombinationer betydande i den gastronomiska retoriken
om den goda maten.
Den goda maten, den goda måltiden och de goda exemplen är det ord som
framträder markant idag när det gäller mat inom vård och omsorg. Aktörerna
som framhåller det goda, både angående maten och måltiden i sig liksom i fråga
om ”goda exempel”, är många, t.ex. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och branchorganisationen Kost & Näring. A
 nvändning
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av FAMM-modellen (Five Aspects Meal Modell) som ursprungligen tagits
fram för att appliceras på restaurangmåltider (Gustafsson et al 2006) är också
betydande inom området. Modellen har applicerats på mat och måltider inom
vård och omsorg i de flesta rapporter som tagits fram under senare år. Även
organisationen Sveriges konsumenter är aktör inom området mat inom sjukvård
och äldreomsorg och genom sin skrift Den goda maten med vilken de vill förmedla goda exempel och även här används FAMM-modellen (Sveriges konsumenter 2012). I skriften avser man att lyfta fram föredömen och ordet god/goda
förekommer mycket frekvent, t.ex. ”god kaka, goda måltider, god livskvalitet”.
Allt detta ”goda” har givetvis funnits tidigare i relation till mat, t.ex. i kokböcker, men den frekventa användningen av ordet från myndigheter och andra
aktörer kan med stor sannolikhet hänföras till Regeringens (och Landsbygdsdepartementets) satsning Sverige – det nya matlandet. Visionen på denna satsning,
som påbörjades 2008 är att Sverige ska bli bäst på mat i Europa och offentliga
måltider inom förskola och skola, vård och omsorg är en del av denna satsning.
I och med detta har också ett kompetenscentrum bildats på Livsmedelsverket
och uppdraget är att stödja offentliga aktörer för att ”höja måltidskvalitet och
måltidsglädje”. I måldokumentet På god väg – Måldokument för Matlandet mot
2020 (Landsbygdsdepartementet 2014) från Regeringskansliet skriver Landsbygdsministern i sitt förord ” Vi behöver bli än mer tydligare med det goda i
Matlandet. Det goda handlar om mat som smakar bra när den äts, men som
också är god för samvetet och vår hälsa. I grund och botten handlar god mat om
en livskraftig landsbygd, om mångfald och variation i hela Sverige, om en rikare
matkultur och matupplevelser i världsklass, matglädje för våra barn och äldre,
men också om bättre hälsa och en omsorg om människor, djur och natur.” Det
”goda” som alltså använts så flitigt av olika aktörer under de senaste åren kan
med stor förmodan relateras till visionen Sverige – det nya matlandet och den
betydande satsning på att finansiera olika projekt inom offentlig måltidsverksamhet som gjorts inom ramen för detta.
I förbindelse till önskan om det ”goda” och att inkludera mat och måltiders symboliska värden finns sökandet efter en holistisk modell, med andra ord
ett sökande efter diskursen som innefattar allt. I det ”goda” bör alltså finnas
allt som människor önskar sig och behöver i form av mat och måltider. Som
samhällstendens kanske detta i sin tur kan relateras till Aakvaaks (2011s. 305)
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resonemang kring Baumans teori om flytande mordernitet och dess påverkan på
konsumtion och identitet. Här lyfts fram hur kollektiva tillhörigheter som klass,
kön och nation tillsammans med moraliska krav på prestation varit tydliga i
industrisamhället. Vidare att detta, i och med den individualisering som skett,
lämnat ett tomrum ifråga om identitet och att detta tomrum har fyllts av marknaden och konsumtionen. Det moraliska prestationskravet har ersatts av identitetens centrala värde – njutning. Denna njutning anges sedan i ord som ”behag,
frestelser, lust, sinnlighet, att ha kul och liknande”. Det ”goda” framstår på så vis
som något mycket individuellt och också mycket svårdefinierat, då ordet framförallt går att relatera till känslan kopplad till sinnesupplevelser. Om då västvärldens konsumenter i allmänhet befinner sig i sökandet (och möjligheten) efter
njutning även när det gäller mat och måltider, så finns det förmodligen hos de
flesta ett antagande (och ett önskemål om) att detta även ska vara möjligt inom
vård och omsorg. Slutsatsen i avhandlingen Den maktlösa måltiden – om mat
inom äldreomsorgen var att det saknades en gemensam, väl förankrad och tydlig
definition (eller mål) för vad mat och måltider inom vård och omsorg ska utgöra
och innehålla. Den empiri som slutsatsen bygger på är drygt 15 år gammal och
de initiativ från Regeringen som inneburit stimulansmedel till kommunerna
och satsningar som Sverige – det nya matlandet har med stor förmodan förändrat detta. Måhända är den gemensamma definitionen som nu håller på att
formas kring det ”goda” av godo. Dock är en forskares klagan (min) på detta,
det problematiska i hur det goda ska definieras och vem som ska ha tolkningsföreträde i detta. För vad menas egentligen med att maten smakar bra, att den
är vällagad och välkomponerad, att den doftar gott, att det är vackert dukat,
att sällskapet är trevligt och måltidsmiljön hemlik? Går detta att definiera och
formulera i ett gemensamt meningsskapande? Måhända är diskursen om den
”goda måltiden” en sammansmältning av såväl den medicinska diskursen som
den gastronomiska, med en betydande tyngd på den senare.

Klagandets diskurs – om mat inom äldreomsorgen
I Quennerstedts (2008) text om pragmatisk diskursanalys beskrivs diskurs som
något som kan liknas vid väl förankrade traditioner, som julmat, och det meningsskapande som finns kring ett bestämt fenomen. Vidare att ”diskurser kan identifieras i processer där mening skapas”. Utifrån en pragmatisk diskursanalys, dock
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förenklad, angående mat inom äldreomsorgen baserat på det empiriska materialet insamlat 1998/99 och på en mycket begränsad del av de 477 000 träffar som
en sökning på Google gav 2014 vill jag påstå att det finns flera konkurrerande
diskurser. De framträdande diskurserna är (främst) de som tagits upp ovan: den
medicinska, den ekonomiska/markanden, den gastronomiska och slutligen den
”goda” holistiska diskursen. Innehållsmässigt skiljer de sig åt beroende på vilket
perspektiv man utgår ifrån när det gäller mat och måltider inom äldreomsorgen
och därmed vilket språkbruk man använder sig av. Diskurserna konkurrerar
visserligen med varandra, men de skiljer sig också i fråga om under vilka tidsperioder den ena eller andra är mest dominerande, liksom vilka aktörer som
är representanter för respektive diskurs. Nya diskurser föder också nya aktörer
och också samverkan mellan olika aktörer. Sverige – det nya matlandet är ett
exempel på hur olika intresseorganisationer kunde finna både samarbeten och
nya områden att verka inom när det finns finansiering till projekt som tidigare
inte varit inom intresseområdet för organisationen.
Klagandets diskurs när det gäller mat och måltider inom äldreomsorgen är,
som visats, mångdimensionell till sitt innehåll, liksom till vilka diskurser som är
rådande när klagan framställs. I och med att diskurser konkurrerar så innefattar
klagandets diskurs inte bara framhävandet av ett slags meningsskapande utan
också ofta ett förringande av ett annat. På så vis kan den medicinska diskursen
helt fokusera mot energi- och näringsinnehåll och helt utesluta det allmänmänskliga behovet av smaklig mat. Samtidigt som den gastronomiska diskursen i
sin retorik kring smak och smakupplevelser ibland nära nog i hånande ordalag kan betrakta nutritionsfrågor. Klagandets diskurs innefattar ett innehåll för
klagan och därmed utesluts ofta ett annat innehåll, då det mångdimensionella
område som mat och måltider inom äldreomsorgen utgör är svårt att definiera
och beskriva i hela sin komplexitet. Till klagandets diskurs hör därmed en såväl
inneslutande som uteslutande retorik, liksom olika aktörer som framför klagan
och vanligen en syndabock som klagan kan riktas mot.
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Språk, retorik
och auktoriteter

Rör inte min mat! – Livsmedelsverket
som rådgivande myndighet – en
delikat uppgift
Karolin Bergman

U

nder det senaste decenniet har vi fått vänja oss vid upprörda röster som
i olika medier skanderar Livsmedelsverkets oduglighet när det gäller
att ge allmänheten kostråd för bättre hälsa. Vissa röster har hörts oftare
och starkare än andra. Men att denna kritik och medieintresset för densamma
hållit i sig under tio års tid måste ändå tas som ett tecken på att det finns ett
större ifrågasättande bland allmänheten och inte bara hos den handfull personer som agiterat mest. Tidningsartiklar och insändare med titlar som ”Lita
inte på myndigheternas kostråd!”, ”Livsmedelsverket aldrig i framkant” och
”Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten” dyker
upp med jämna mellanrum. Några har till och med gått så långt i sina missnöjesyttringar med statlig rådgivning om personliga matvanor att de har startat
facebookgruppen ”Vi som vill avveckla Livsmedelsverket”. Ett utdrag ur gruppbeskrivningen som speglar mycket av kritiken som hörts i media lyder:
Vi vill att Livsmedelsverket omedelbart ändrar sina livsfarliga kostråd. Klarar man inte
detta bör hela verket avvecklas snarast! Äter man enligt SLVs råd blir man garanterat sjuk
och behöver vård! «Droppen var när Livsmedelsverket började lägga sig i hur mycket ost
vi äter utifrån ett klimatperspektiv. Därför bildades den här gruppen då SLV bygger så
mycket av sin information på icke evidensbaserad forskning och inte ger hela sanningen!
Syftet är att bilda opinion!» (https://sv-se.facebook.com/groups/667917029919842/)

Min reflektion är att det verkar finnas mycket uppdämd ilska och frustration
kring våra matvanor och även synpunkter på vem som får uttala sig om vad
som är bra för oss att äta. Det råder inga tvivel om att vad vi äter är ett känsligt
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område som berör alla och engagerar många! Livsmedelsverket har en delikat
och speciell uppgift som rådgivande myndighet att formulera och föra fram ett
allmänt budskap om något så privat som våra matvanor ändå kan vara. Vi har
hundratals myndigheter i Sverige och några har liksom Livsmedelsverket i sin
uppgift att ta fram allmänna råd. Men knappast inom något annat område har
rådgivandet upprört och engagerat på liknande sätt.

Statlig kostrådgivning
Statliga kostråd riktade till allmänheten har givits ut i olika format sedan 1960talet då kostcirkeln lanserades som det första pedagogiska verktyget för att välja
bra mat ur hälsoperspektiv. Även innan dess har nutritionens betydelse för folkets välmående uppmärksammats till exempel i statliga utredningar. Statens
ansvar för hälsoupplysning tydliggjordes också då Statens institut för folkhälsan
inrättades 1938.
Livsmedelsverkets och alla myndigheters verksamhet styrs av regeringen och
detta sker genom den instruktion med uppgifter som skrivs för varje myndighet. Bland Livsmedelsverkets uppgifter finns att vara ansvarig myndighet på
nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt att informera konsumenter,
företag och andra intressenter om regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet (SFS 2009:1426). Livsmedelsverkets kostråd är
generella råd som riktar sig till den allmänna friska befolkningen och syftar till
att tillgodose grundläggande näringsbehov och förebygga sjukdom. Till grund
för de svenska råden ligger den vetenskapliga litteraturen som utgör kunskapsbasen i de nordiska näringsrekommendationerna, i kombination med kunskap
om befolkningens matvanor från nationella kostundersökningar (Enghardt
Barbieri, 2013).
Man kan se myndighetsutövning som en form av maktutövning som yttrar
sig genom myndighetens position att sätta agendan för vad som är viktigt.
Ett exempel på detta är att lyfta fram vissa frågor framför andra inom mat
och hälsa. När råd utformas kan det ses som ett sätt att försöka styra befolkningen i önskvärd riktning. Den som har kunskapen har också makten. Detta
maktförhållande har nu blivit utmanat i och med att expertisen i kostfrågan
ifrågasatts.
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Sverige som högtillitsland
Myndighetsutövning sker i andan av att göra det bästa för landets medborgare.
Svenskar ger generellt positiva omdömen på allmänna frågor om tillit till stat
och myndigheter. Sverige har också länge betraktats som ett högtillitsland, där
hög social tillit setts som en svensk särart. I boken Den svala svenska tilliten
beskrivs de nordiska länderna vara exceptionella när det gäller social tillit (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebaek & Svedberg 2013). Den svenska särarten
ligger enligt författarna i en positiv syn på staten, lagen och de gemensamma
institutionerna, den nordiska familje- och äktenskapsmodellen samt synen på
social jämlikhet och individens autonomi. Dessa drag både interagerar med och
förstärker tilliten.
En förklaring till varför de höga nivåerna på förtroende för institutioner kan
upprätthållas i Sverige är välfärdspolitiken och de svenska institutionernas drag
av låg korruption. I jämförelse med andra länder är sambandet mellan generell
tillit och förtroende för olika institutioner starkare i de nordiska länderna. De
nordiska ländernas särart tycks handla om en starkare samhörighetskänsla som
förenar medborgarna med det politiska systemet och en ”statsvänlighet”, där
statens institutioner fungerar som en förlängning av samhället med representanter som för fram medborgarnas intressen.
Statens och lagens stora legitimitet i Sverige har en historisk bakgrund och
är enligt författarna nära kopplat till det faktum att lagen inte är pådyvlad
uppifrån, utan är en produkt av många seklers förhandling i ett samhälle där
bönderna förblev fria och den relativa sociala och politiska jämlikheten är stor
(Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebaek & Svedberg 2013).
Tittar man bara på medborgarnas förtroende för Livsmedelsverket så visar
undersökningar att myndigheten har en relativt hög tillitsfaktor jämfört med
vissa andra myndigheter. SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) vid
Göteborgs universitet har sedan 2010 årligen undersökt svenska folkets bedömning av olika myndigheters arbete i forskningsprojektet Kvalitet i offentlig verksamhet. 2012 var Livsmedelsverket en av de myndigheter som bedömdes med
frågan ”Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift?” Av de 3400
som tillfrågades att delta i undersökningen tackade hälften ja. Sextiosju procent av dessa (n=1700) kände till Livsmedelsverket och var villiga att lämna
ett omdöme (28 procent hade ingen uppfattning och fem procent kände inte
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till myndigheten). Livsmedelsverket fick övervägande positivt betyg (+ 39) där
hälften av de som har en åsikt, tyckte att myndigheten sköter sitt arbete mycket
eller ganska bra. Elva procent tyckte att de sköter arbetet mycket, eller ganska
dåligt. En positiv betygsbalans i denna undersökning betyder alltså att fler medborgare tycker att myndigheten sköter sig bra än de som tycker att myndigheten
sköter sig dåligt. I jämförelse gav detta Livsmedelsverket ett bättre samlat betyg
än andra myndigheter som till exempel CSN, Pensionsmyndigheten, Skolverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Livsmedelsverket ligger precis i
mitten av rangordningen i denna undersökning där förtroendet för 17 välkända
myndigheter presenterades (Holmberg & Oleskog Tryggvason 2014).

Direkta klagomål
Kanske kan man då föreställa sig att klagomålen på kostråden aldrig kommer
fram till Livsmedelsverket direkt? Att det handlar om ett indirekt och något
diffust missnöje som pyser ut lite här och var i offentliga kanaler. Men nej,
Livsmedelsverket tar emot frågor och synpunkter både via telefon och mail och
medborgarna skräder inte orden. Medarbetare på myndigheten kan till och med
få ta emot rena personangrepp.
En förvånansvärt uppläxande ton finns hos många av dem skickar in sina
synpunkter till verket. Kommentaren ”Läs och lär!” tillsammans med en länk
till en blogg eller ett boktips har förekommit både en och två gånger. Liksom
raka uppmaningar att ändra kostråden eller att sluta sprida lögner om vad som
är hälsosamt att äta. ”Livsmedelsverket borde skämmas!” Många framför att
kostråden är gamla och att medarbetarna på Livsmedelsverket borde hänga med
i det nya och/eller skaffa sig en modern utbildning. Ett livsmedel som upprört
särskilt många är margarin. Detta livsmedel menar många är onaturligt framställt och fullt av gifter. Hur kan det rekommenderas? Vet Livsmedelsverket
verkligen inte att margarin är onyttigt, eller är tjänstemännen helt inkompetenta?! Och så vidare.
Detta med skepsisen mot margarinet visar sig också i Livsmedelsverkets attitydmätning 2011, där konsumenter tillfrågades hur väl de tyckte att ett antal
råd stämde med sin egen uppfattning om hur man ska äta hälsosamt. Av de
11 råd som presenterades var rådet ”Att använda nyckelhålsmärkt margarin på
smörgåsen” det som allra flest tog avstånd från. Fyrtio procent av de tillfrågade
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ansåg att rådet var mycket eller ganska dåligt. I denna undersökning med 1000
informanter svarade 80 procent att de kände till att råden finns, men bara 14
procent säger att de har använt sig av dem (Enghardt Barbieri, 2013).

Matvanor är personligt
Trots att många känner till kostråden från Livsmedelsverket är det alltså bara
en liten andel som säger sig använda dem. Det kan finnas många orsaker till
detta, men vad vi äter väcker känslor. Våra matvanor är mycket personliga och
handlar om så mycket mer än bara hälsa. Och att ge råd om matval är känsligt.
Den som känner till ett råd men väljer att inte följa det tar en personlig risk.
Risken att känna skuld om något oönskat händer. Så länge man följer ett råd
från någon som bör veta bättre kan man också släppa en del av ansvaret för
resultatet från sina axlar. När Livsmedelsverket med sin myndighetsstatus ger
kostråd som uppfattas inte ha tillräcklig vetenskaplig grund, sätter det individen
i en svår sits att välja mellan att lita på dessa råd eller vara kritisk och våga ifråga
sätta auktoriteten. Kostråden bygger också på principen att om vi kan få till
en liten förändring i matvanorna på befolkningsnivå så kommer det att gynna
samhället i stort i form av minskade sjukdoms- och dödsfall till följd av dåliga
matvanor. Men vinsten för varje enskild individ är inte garanterat stor och kan
vara obefintlig, särskilt på kort sikt. Detta brukar kallas den preventiva paradoxen (Rose 1981). Kanske är det så att dagens medborgare inte heller tilltalas
av sådana generella och allmängiltiga råd som ”inte passar någon”. Alternativa
populära kostregimer brukar ju ofta säljas in med en personlig berättelse som är
mycket individuell.

Dagens samhälle av individualister
Vårt samhälle präglas i ökad utsträckning av individualism där individen får
ta allt större plats i förhållande till staten. Förändringar har skett på många
områden i riktning mot ökad valfrihet. Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren och
Isabell Schierenbeck (2009) skriver i en artikel om individualiseringen och den
kommunikationsrevolution i samhället som drivit utvecklingen åt detta håll. De
beskriver också hur kulturer inte längre skapas av människor som delar samma
tid och plats utan snarare av individer som konstruerar egna värden utifrån sina
erfarenheter. ”Man är sina erfarenheter” och upplevelserna skapar identiteten.
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Vi har gått från ett tryggt och säkert samhälle till ett samhälle där allt är möjligt och individens frihet lyfts fram och prisas. Självförverkligande är på modet
och mat ett viktigt sätt bland många att lyfta fram sin identitet. Att förhålla sig
till generella allmänna kostråd kanske inte längre passar in i människors bild av
vad det innebär att vara en samhällsmedborgare. Varför ska staten styra över vad
vi ska äta när vi själva kan styra över i stort sett allt annat?
Hur statliga kostråd kan uppfattas och tas emot kommer jag att studera i min
avhandling. Livsmedelsverkets roll som rådgivande myndighet i det svenska
samhället kommer ofrånkomliggen att stå i fokus tillsammans med individens
syn på detta fenomen. Detta är ett ämne som delvis berörts i några uppsatser men så vitt jag vet har detta i övrigt inte tidigare behandlats med fokus
på kostrådens roll i den svenska kontexten. Jag har precis börjat, men hoppas
komma på djupet avseende hur individer i olika grupper förhåller sig till kostråd
och deras innebörd.
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Fett- och kolhydratdebatten –
intertextualitet och positionering
i en deliberativ demokrati
Nicklas Neuman

D

ebatter om kostens innehåll av fett och kolhydrater, med avseende
på så väl kvantitet och kvalitet, har präglat diskussioner i offentliga
rummet i många år. Debatterna har präglats av ett begränsat fokus
på kroppsvikten å ena sidan men även till stor del en mer holistisk syn på hälsa
(medicinsk, social, etisk och ekonomisk) å den andra. Debattens kulmen kan
man på goda grunder spåra i 2000-talets debatt om dieten Low Carbohydrate
High Fat (LCHF) även om varken den dieten, eller dess förespråkare, har varit
solitär(a) i frågan. I detta kapitel är mitt syfte att åskådliggöra offentlighetens
klagande genom att närgående läsa en debattserie i Dagens Nyheter (DN) från
2013. Jag har analyserat de tre aktuella texterna (se referenslista), skrivna av tre
kända svenska aktörer i 2000-talets offentliga diskussioner om kost – samtliga
frekvent förekommande i just frågorna gällande kolhydraters och fetters kvantitet och kvalitet. Mitt fokus i analysen har varit på rollen av intertextualitet och
positionering samt en personlig reflektion utifrån deliberativ demokratiteori.

Bakgrund
Intertextualitet och positionering
I den övervägande delen av analysen fokuserar jag på begreppet intertextualitet
– ett begrepp som i korthet kan definieras som ”texters relationer till andra texter”. Med ”text” kommer jag från och med nu syfta på hela den sammantagna
basen av tal och skrift som vi förhåller oss till i en given kontext. Utöver intertextuella relationer tittar jag även specifikt på de tre författarnas positionering
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– alltså hur de rent retoriskt närmar sig, eller distanserar sig från, grupper eller
enskilda aktörer.
Intertextualitet som begrepp har sin filosofiska och teoretiska bakgrund framför allt hos fransmän såsom strukturalisterna de Saussure och Roland Barthes,
som senare utvecklats hos poststrukturalistiska/postmodernistiska tänkare som
Jacques Derrida och Julia Kristeva. Emellertid finner vi det även tydligt i den
ryske språkteoretikern Michail Bakhtins arbete samt – på senare år – i flera av de
olika diskursanalytiska ramverk som blivit allt mer inflytelserika i modern samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Winther Jørgensen & Phillips,
2000). I en passage av sin utomordentliga överblick av filosofiskt tänkande från
och med sent 1800-tal fram tills idag beskriver Svante Nordin (2011) inter
textualitet, i sin poststrukturalistiska och postmodernistiskt influerade form,
med närmast poetisk elegans som något där vi:
aldrig kommer tillbaka till ursprunget, till källan, till den originella urskapelsen. Bakom
varje yttrande finns ett annat yttrande. Bakom varje text finns en text. Eklekticismen,
mosaiken av citat, träder i stället för en originalitetsromantik som hyllade skapelsen ur
intet. Det konstnärliga subjektsbegreppet ersätts av en speglarnas sal där allt ljus är lånat
och återkastat. (s. 719)

En intertextuell blick ger alltså vid handen att yttranden aldrig kan förstås som
varandes oberoende utan ständigt insnärjda i ett nätverk av texter. Vidare är
inte banden till andra yttranden nödvändigtvis medvetna, långt därifrån. Vi är
ibland medvetna om varifrån vi kan härleda en ståndpunkt eller en uppfattning
men ofta är vi det inte.

Deliberativ (diskursiv) demokrati
I min avslutande reflektion kring mina resultat lutar jag mig rent filosofiskt mot
idén om deliberativ demokrati. Olika modeller av deliberativ demokrati utgör
en närmast oöverblickbar bas av teoretisk utveckling och empirisk applicering
– dessutom kan de idéer som utgör dess kärna spåras lika långt bakåt i tiden
som vi överhuvudtaget kan spåra förekomsten av demokrati (”Redan de gamla
grekerna” alltså). Icke desto mindre är deliberativ demokratiteori som modern
politisk-filosofisk teoribildning först och främst förknippad med den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas.
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Deliberativ demokrati bygger i korthet på idén om den ideala demokratin
som en process präglad av kommunikativ (eller diskursiv) etik. Detta innebär
att fria och jämlika aktörer tillåts komma till tals i det offentliga samtalet och
allas perspektiv och argument tillåts synas för att därigenom, som ett resultat
av förnuftsbaserad överläggning (deliberation), nå legitima beslut. Dessa beslut
behöver i sin idealform inte nödvändigtvis accepteras fullt ut, men bör åtminstone vara omöjliga att för någon involverad part förkastas på förnuftsbaserade
grunder. Den norske sociologen och politiske filosofen Jon Elster försöker i sin
introduktion till antologin Deliberative democracy (1998) sammanfatta kärnan
i de olika antologiförfattarnas gemensamma utgångspunkter, och jag väljer att
citera detta som ett försök att påvisa kärnan i deliberativ demokratiteori generellt:
All agree, I think, that the notion includes collective decision making with the participation of all who will be affected by the decision or their representatives: this is the democratic
part. Also, all agree that it includes decision making by means of arguments offered by and
to participants who are committed to the values of rationality and impartiality: this is the
deliberative part. (s. 8, emfas i original)

För att även förtydliga betydelsen av överläggning citerar jag Simone Chambers
(2003):
Generally speaking, we can say that deliberation is debate and discussion aimed at producing reasonable, well-informed opinions in which participants are willing to revise preferences in light of discussion, new information, and claims made by fellow participants. Although consensus need not be the ultimate aim of deliberation, and participants are expected
to pursue their interests, an overarching interest in the legitimacy of outcomes (understood
as justification to all affected) ideally characterizes deliberation. (s. 309)

Slutligen är det viktigt att påpeka att tagna beslut inte heller är skrivna i sten
utan utsatta för fortsatt reflexiv överläggning i offentligheten (för ytterligare fördjupning i deliberativ demokratiteori se exempelvis Bohman, 1998; Bohman &
Rehg, 1997; Chambers, 2003; Elster, 1998).
Jag kommer utgå specifikt från den politiska filosofen Seyla Benhabib i min
diskussion. Hennes modell följer i stora drag Jürgen Habermas men avviker på
två för mina syften mycket centrala punkter: för det första, synen på vad som är
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offentligt och privat. Utifrån hennes feministiska utgångspunkt kritiserar hon
den gränsdragning som Habermas gör för vad som är privata och offentliga
frågor (Benhabib, 1992). Denna punkt om det privata som värdigt för offentlig
överläggning gäller i allra högsta grad mat. Allt du köper, äter, väljer att inte äta,
kastar i soptunnan och så vidare är visserligen privata handlingar men icke desto
mindre politiska i sina konsekvenser. Varje klagande innebär dessutom direkta
moral- och politisk-filosofiska frågor om det aktuella klagandets legitimitet: har
jag rätt att klaga, i så fall när, hur högljutt, varför, enligt vem och vilka konsekvenser får det för mig och andra att jag klagar? För det andra frångår Benhabib
den konsensusinriktning som hon tillskriver Habermas och istället erkänner
hon värdepluralismens kritiska roll i all offentlig debatt. Alltså, hon ser vikten i
att förhålla sig till det faktum att människor på exempelvis religiös, etnisk eller
filosofisk grund kan ha så fundamentalt olika värderingar att en absolut överenskommen idé om vad som är debatters målsättning aldrig kan uppnås. Genom
Benhabibs hänsynstagande till den sociala och kulturella kontexten förstår vi
även kostdiskussioner bättre menar jag – inte minst med tanke på vissa kostdiskussioners närmast fundamentalistisk karaktär.
Ytterligare en aspekt hos Benhabib som är värd att nämna är att hon, trots
sitt erkännande av det privata som likvärdigt objekt för politiska överläggningar (genom den feministiska kritiken av Habermas) även tar ställning mot
en annan feministisk kritik av deliberativ demokrati som etnocentrisk, elitistisk
och maskulinistisk i sitt fokus på rationalitet och förnuft. Benhabib upprätthåller försvaret av de förnuftsbaserade argumentens överordning och behovet
av en offentlig debatt där ramar och ”spelregler” för debatt är ömsesidigt överenskomna inom en given grupp av aktörer (Benhabib, 1996). En debatt utan
ramar och regler, utan en reciprok uppfattning av vad som utgör bra och dålig
argumentation, riskerar snarare, enligt Benhabib, att drunkna i missförstånd
och godtycklighet.

96

Språk, retorik och auktoriteter

Vad innebär ”klagande”? – ett terminologiskt förtydligande
En sökning efter ordet ”klaga” på Nationalencyklopedins hemsida ger oss
följande beskrivning:
kla`ga verb ~de ~t
ORDLED: klag-ar
SUBST.: klagande; klagan
1 framföra sitt missnöje (över ngt) på förekommen anledning särsk. över (upplevd)
felaktighet, oförrätt e.d.: han gick till chefen och ~de över sin dåliga lön; ~ över felmärkta
varor; hon gick tillbaka till butiken med våffeljärnet och ~de; ~ på grannarna hos hyresvärden (Nationalencyklopedin [NE], 2013b, versaler samt fet och kursiv stil i original)

Vidare kan ytterligare nyanser förekomma så som:
a) spec. i jur. sammanhang vädja (till högre myndighet) om ändring av lägre myndighets beslut: överklaga; ~ i hovrätten b) ofta med bibetydelse av kverulans e.d. {→gnälla,
kverulera}: ~ på ungdomen; ~ över prishöjningarna; han ska inte ~, han har det bra
(Nationalencyklopedin [NE], 2013b, fet och kursiv stil i original).

För detta kapitels syfte är det b) som bedöms vara den aktuella då min undersök
ning inte berör (över)klagande i juridisk mening utan snarare det mer gnällande
och kverulerande ”vardagsklagandet”. Den som tar sig vidare till beskrivningen
av ordet ”gnälla”, finner att detta ord dels kan användas som att ”b) överfört
framföra klagomål på ett kverulantiskt sätt{→grumsa, klaga 1, kverulera}:
det hjälper inte att bara ~ ” (Nationalencyklopedin [NE], 2013a, kursiv stil i
original) samt att ”kverulans” betyder att individen hemfaller ”åt kverulans
{→gnälla, klaga 1}: han ~r vid varje litet bakslag; att ~ är meningslöst; ~ över skatterna KONSTR.: ~ (över ngt)” (Nationalencyklopedin [NE], 2013c, versaler
och kursiv stil i origina).
Vad jag därmed betraktar som klagande i min analys blir oundvikligen en
fråga om tolkning. Jag tolkar ett budskap som klagande om där finns en aktör
som riktar budskapet mot en annan – vare sig det är frågan om individer eller
grupper – och där budskapet artikuleras i negativa, kverulerande, ordalag. Med
detta terminologiska förtydligande i bagaget tar vi nu en titt på den svenska
fett- och kolhydratdebatten som varit aktiv under 2000-talet.
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Fett och kolhydrater – vikten och hälsan
Vad som skedde 2005 var att en allmänläkare från Njurunda, Sundsvall, startade en blogg där hon spred ett budskap om att de råd som Statens Livsmedelsverk (SLV), och den stora majoriteten av övrig vetenskaplig och klinisk expertis,
förespråkat för att hålla sig fysiskt frisk och undvika viktökning var helt fel.
Läkaren som heter Annika Dahlqvist menade tvärtemot att en kolhydratrik
kost bär det huvudsakliga ansvaret för västvärldens utbredda vikt- och hälsoproblem samt att alla råd om att kostens totala fettintag bör vara relativt lågt, i
synnerhet mättade fettsyror, är felaktiga.
Kort därefter uppmärksammades hennes kontroversiella kostråd av två dietister vilket ledde till att Dahlqvists behandling hamnade under luppen samtidigt som hennes namn blev allt mer känt för allmänheten och hennes kostbudskap allt mer välspritt. Kosthållningen i fråga bär namnet Low Carbohydrate
High Fat (LCHF). Dess huvudfokus är fett som den primära energikällan i ens
totala energiintag, kolhydrater minimeras och proteinintaget ligger på samma
rekommenderade nivå som för de officiella kostrekommendationerna (det finns
dock en vanligt förekommande missuppfattning om att LCHF, så som den
beskrivs av de kändaste förespråkarna, är en högproteinkost). Den rekommenderade fettsammansättningen utgörs av mestadels mättade och enkelomättade
fettsyror med en minimering av fleromättade fettsyror. Dahlqvist och andra
förespråkare av LCHF har under åren som följt publicerat mängder av böcker
och är fortsatt aktiva i sociala medier. Även i de etablerade nyhetstidningarna
och i TV-sofforna har röster för och emot kosten förekommit i mycket stor
omfattning.
Den totala mängden av text som all denna mediedebatt fyllt upp är långt
bortom vad denna artikel kan hantera. Adderar man dessutom de sociala mediernas omfång blir det givetvis helt ohållbart. Emellertid är inte syftet att redogöra för hela denna debatt utan att snarare påvisa dess existens och dess starka
inflytande på diskussionerna rörande kost, kroppsvikt och fysisk hälsa under
2000-talet. Influenserna från LCHF-rörelsen har till och med varit så påtagliga
att frågan diskuterats i internationell vetenskaplig litteratur, både på nutritionsområdet (Mann & Nye, 2009) och inom sociologisk forskning (Gunnarsson
& Elam, 2012). Sammanfattningsvis väcker alltså dessa diskussioner både stort
intresse och starka känslor. Inflytandet på det svenska samhället bör därför inte
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underskattas. Vidare, hävdar jag, bör heller inte denna debatt underskattas som
symbol för öppen samhällsdebatt och dess retoriska strategier.

De analyserade texternas författare
Författarna av de tre texter som ingick i DNs debattserie (där författarna debatterade med varandra) och som analyserats är följande: Stephan Rössner, professor emeritus i beteendemedicin vid Karolinska institutet; Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
institutet; samt Annika Dahlqvist, allmänläkare i Njurunda, Sundsvall, samt
känd förespråkare av LCHF-kost i Sverige.
Gemensamt för alla tre är att de har medicinsk utbildning, att de alla varit
mycket aktiva i senare års debatter om kost, hälsa och kroppsvikt och i synnerhet diskussioner som berört frågor om fett och kolhydrater. Alla tre har dessutom nått en tillräckligt hög status i offentligheten för att få publicera populärvetenskapliga texter och debattartiklar i de främsta (det vill säga de som når ut
till flest läsare) svenska nyhetstidningarna.
Ytterligare intressant är deras tre ganska skilda ingångar. Rössner manifesterar ett brett medicinskt fokus, det vill säga kost, hälsa, bantningstips och diskussioner om övervikt och fetma utan specifik inriktning. Ingvar intar även han ett
brett vikt- och hälsofokus men specifikt inriktat på matens relation till hjärnans
reglering av blodsocker och aptit. Sist men inte minst ligger, som redan nämnts,
Dahlqvists fokus på LCHF-kost ur olika perspektiv.

Resultat
Analysen av min närläsning har gett vid handen tre framträdande kategorier:
”Andra texter” där författarna argumenterar i relation till olika tidigare texter
från utomstående källor samt varandra; ”Samma texter” där man på samma
sätt försöker stärka sina argument med utomstående texter men där texterna,
oavsett åsikter och perspektiv, är samma; samt ”’Vi’ och ’andra’” där författarna
genom sin retorik konstruerar en bild av ett kollektiv som man antingen är en
del av eller tar avstånd ifrån. Sist men inte minst bör läsaren uppmärksamma att
kategorierna överlappar och att textutdrag i de olika kategorierna kan återfinnas
i en eller flera tidigare kategori(er).
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Andra texter
Ett tydligt mönster genom alla tre artiklarna är att klagandet förstärks och ges
legitimitet genom hänvisning till texter skrivna av andra. Rössner bygger en
central del av sin argumentation på hänvisningen till ”amerikanska forskare” –
vilka nämns inte – som ”begärt time-out när det gäller kostrekommendationer”
och som, enligt Rössner, inte ser något ”meningsfullt i att längre älta de olika
alternativens för- och nackdelar”. Han pratar även om studier från Harvarduniversitetet och amerikanska forskargrupper som ”har gjort kritiska analyser av
kvaliteten i de jättelika studier som har publicerats”. Inget konkret nämns och
det framgår inte om de amerikanska forskargrupperna och undersökningarna
från Harvard är olika eller samma. Dessa texter utgör en stor del av den bas på
vilken Rössners grundläggande resonemang bygger. Därefter blir hans intertextuella relation än mer luddig. Nu går han in på ”LCHF-debatten” som enligt
honom är ”ett intressant exempel”. Rössner hävdar att:
denna diskussion om högfettkostens välsignelse praktiskt taget enbart har förts i Sverige och
på det svenska språket. LCHF-debatten förekommer inte i de flesta andra länder. Eftersom
det etablerade vetenskapliga språket är engelska borde en strikt vetenskaplig debatt ha förts
i internationella tidskrifter. Som det nu är handlar det mesta i LCHF-debatten om svensk
argumentering i vår lokala ankdamm, som inte ens är akademisk.

Relationen till tidigare texter är inte alls konkret men ändå görs tydliga konstateranden om att debatten ”praktiskt taget enbart har förts i Sverige och på det
svenska språket”. Han använder klagande uttryck som ”ankdamm” och ”inte
ens akademisk”. Han fortsätter:
LCHF-fenomenet är ett intressant exempel på hur en samling kliniker, patienter och självutnämnda kostexperter propagerade för en kost, lanserad redan i början på 1970-talet
av Robert Atkins. Genom en aktiv marknadsföring utan vetenskapligt underlag lyckades
LCHF-rörelsen popularisera vetenskap i så stor omfattning att effekterna lamslog den etablerade kostexpertisen i Sverige. Man använde två olika strategier: först genom att ifrågasätta
kompetensen hos etablerade kostexperter och sedan genom att maximalt utnyttja personliga
vittnesbörd snarare än vetenskap för att bekräfta hållbarheten i LCHF-programmen.

Återigen ser vi en hänvisning till en förekommen debatt som tydligt bygger på
tidigare texter, i viss mån även konkretiserat (Atkins), som ligger till grund för
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de texter han kritiserar (svenska LCHF-profilers texter). Han är tillräckligt noggrann för att göra en analys av två strategier som han observerar, vilket för övrigt
är en närmast identisk analys som i den sociologiska texten av Gunnarsson och
Elam (2012). Uttalanden som ”självutnämnda kostexperter”, ”utan vetenskapligt
underlag”, ”lamslog den etablerade kostexpertisen” och ”vittnesbörd snarare än
vetenskap” är dock onekligen, enligt min tolkning, att betrakta som klagande.
”Vi behöver inga fler böcker”, konstaterar Rössner och förhåller sig till en bas
av texter bestående av ”råden som ändå står sig” och som ”egentligen inte [har]
förändrats på decennier”.
Ingvars svar är inledningsvis direkt riktat mot Rössners text och i synnerhet
mot det budskap om debattutrymmets legitimitet som han tolkar in hos Rössner. Ingvar menar istället att det ”är bättre med en bred debatt än en akademisk
debatt med aktörer som inte ens har fel”. Rössners budskap om mindre mat och
mer springande är enligt Ingvar ”en slutsats som enligt samlad evidens saknar
effekt på vårt största folkhälsoproblem”. Notera här hur han, precis som Rössner tidigare, hänvisar till forskning (”enligt samlad evidens”) utan vidare detaljer. Man frågar sig onekligen hur två professorer vid Karolinska institutet, med
tillgång till samma forskningsbas, kan dra så diametralt olika slutsatser? Som
svar på Rössners argument att folk ändå inte följer kostrekommendationer och
att vi istället bör ”använda vår vetenskapliga och samhälleliga energi till att på
andra kreativa och konstruktiva sätt främja folkhälsan” skriver Ingvar följande:
”Rössner kvitterar att 30 års folkupplysning inom det paradigm han företräder
varit verkningslös. Ett tilltal som inte berör eller som upplevs som envägskommunikation kommer inte att påverka beteendet. Det vet alla med grundinsikt i
beteendevetenskap”. Den kverulerande tonen är uppenbar och vi ser ytterligare
en hänvisning till en tämligen otydlig, men tveklöst mycket bred, beteendevetenskaplig kunskap.1 Han upplyser även läsaren om att det:
inte [är] farligt att vara lite överviktig, utan det som är skadligt är det som leder till övervikt. Det som ger ohälsa vid övervikt beror av en ämnesomsättningsstörning som kallas
metabolt syndrom. Det betyder att när man äter så att blodsockret ständigt slår i taket får
man för mycket insulin, störd fettomsättning med bukfetma, insulinresistens och diabetes,
blodtryckssjukdom, gikt, kärlsjuka, demensrisk och ökad cancerrisk.
1
Är denna anspelning på vad varje person ”med grundinsikt i beteendevetenskap” bör känna
till möjligtvis en pik med avseende på det faktum att Rössner har sin titel i just beteende
medicin?
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För att vidare förstärka detta hänvisar han till Världshälsoorganisationen:
”WHO kallar allt detta för non-communicable diseases (NCD) och klassar det
som 2000-talets största utmaning för folkhälsan och sjukvården”. I vilken mån
detta är skrivet som en motpol till Rössner eller i rent informativt syfte till läsaren är oklart. Ingvar svänger friskt med sitt klagande på Rössner och sitt försök
till konsumentupplysning till massan (jag återkommer till detta). Slutligen konstateras även att ”20 procent av Sveriges befolkning har BMI över 30 och många
fler har metabolt syndrom”, detaljerade uttalanden som ytterligare påvisar en
nära relation till texter men utan någon hänvisning till vilka. Samma sak med
efterföljande påstående om att cirka ”25 procent av alla kostnader i sjukvården
kommer av att vi äter fel”.
Efter en inledande respons riktad direkt till Rössner blir Dahlqvists första
hänvisning till andra texter de forskare som hon menar ligger ”i strömfåran, de
som strävar efter en bra karriär”. Dessa, menar Dahlqvist:
utför oftast sin kostforskning enligt den modell som dominerat under de senaste decennierna.
De tar reda på, med enkät, hur människor hat [sic] ätit, sedan tar de reda på hur det har gått
för dem med hälsan 10-20 år senare. Med statistisk akrobatik kan de då få fram de resultat
de tror är de rätta. Ofta har intressenter inom livsmedelsindustrin beställt och betalat studierna, vilket självklart påverkar resultatet. Man biter inte den hand som göder en.

Detta är paradoxalt nog en kritik mot nutritionsforskning som delvis är helt i
linje med Rössners. Även han pekar på kostundersökningars otillräckliga precision, ja att till och med deras ”grava metodproblem”. Rössner och Dahlqvist
klagar med andra ord på samma metodproblem, men där Rössner förtydligar
att metodkritiken ”inte [skall] tas som en kritik av ambitiösa forskningsinsatser
utan som ett konstaterade [sic] av att det är oerhört komplicerat att mäta vad
folk äter och dessutom att kunna mäta dessa födointag under längre tid på ett
pålitligt sätt” så insisterar Dahlqvist snarare på att metoderna väljs baserat på en
aktiv strävan där man, i kombination med ”statistisk akrobatik”, når önskvärda
resultat i rent karriärsyfte. Hon fortsätter sitt klagande:
Naturliga mättade fetter som i smör och kokosfett påstår de etablerade kostrådgivarna är
farliga för hjärtat att äta. Detta har de sagt sedan decennier, taget från en falsk profet på
50-talet: Ancel Keys. Han tillverkade falsk statistik som tycktes visa att i de länder där man
åt mer mättat fett fick man mer hjärtinfarkter.
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Vilka dessa etablerade kostrådgivare är, hur många de är eller var de påstått
det Dahlqvist hävdar att de påstått, det klargörs ej. Men intertextualiteten är
icke desto mindre tydlig. Desto mer detaljerat är angreppet på den amerikanske forskaren Ancel Keys (aktiv under mitten av 1900-talet). Dahlqvist benämner honom som en ”falsk profet” som ”tillverkade falsk statistik”. Hon menar
att Keys glömt ”det historiska beviset att före den industriella revolutionen, då
människor åt smör utan restriktioner, var hjärtinfarkt en mycket ovanlig sjukdom”. Hänvisningen till detta bevis följs av ytterligare ett konstaterande: ”Nu
– med margariner, matoljor och industrimat – är hjärtinfarkt en grasserande
folksjukdom”. Hon hävdar, i intertextuell relation till det som sagts och skrivits
inom rörelsen tidigare, att ”LCHF, med lite kolhydrater och i stället mera naturligt fett, medför en förbättrad hälsa, och som bieffekt ofta en normaliserad vikt.
Något onödigt frosseri rekommenderar vi inte – bara så mycket vi behöver för
vår näring och energi”. Hon hänvisar därefter till LCHF-profilernas bloggar och
böcker för vetenskapen bakom hennes påståenden. Sammanfattningsvis måste
alltså kostfrågan fortsätta att debatteras enligt Dahlqvist, åtminstone till dess att
”kostrådsetablissemanget, med dess vägledare Livsmedelsverket, inser att deras
halvsekelgamla fettsnåla kostråd är helt felaktiga – och motsatsen är rätt”. Även
”kostrådsetablissemanget” är mycket oklart – vilka är detta? Vad har de egentligen sagt? När och var? Klart är i alla fall att hon bedömer detta etablissemang
som väglett – i fel riktning – av Livsmedelsverket. Därmed knyts säcken ihop
med ett intertextuellt förhållande till vad ett oklart etablissemang och en specifik bov (Livsmedelsverket) hävdat i ett halvt sekel.

Samma texter
Intertextualitetens tydlighet har säkerligen framgått i analysen ovan. Men utöver
hänvisningar till andra texter förstärks även författarnas argument med hjälp av
samma texter. I det här fallet är det två texter som utmärker sig: rapporten Mat
vid fetma av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2013) och
de nordiska näringsrekommendationerna för 2012 (Nordiska Ministerrådet,
2014). Rössner skriver att ”SBU-rapporten publicerades i september [2013, min
anmärkning] och handlade om mat vid fetma. Senare kom den reviderade versionen av de nya nordiska näringsrekommendationerna NNR 5”. Han konstaterar att ”ett otal antal experter och data har stötts och blötts, nagelfarits och
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bearbetats för att slutligen sammanställas till en balanserad bild av läget”. Därefter ger han sitt utlåtande om resultatet och skräder inte med orden: ”Cyniskt
kan man säga att slutresultatet har blivit att berget födde en mus”. Generellt sett
kan Rössners tolkning av NNR 5 och Mat vid fetma sammanfattas som att vi
inte blivit mycket klokare på de senaste decenniernas forskning och att det vi
visste då gäller än idag.
Som svar på detta reagerar dock Martin Ingvar och responderar till Rössner
genom att också hänvisa till SBU-rapporten:
När Rössner beskriver kroppen som en perfekt maskin (1 kalori in=1 kalori ut) vittnar det
om en generande okunnighet om hur den hormonella regleringen för ämnesomsättningen
fungerar. Inställningen avvisar också de nyligen publicerade slutsatserna om viktreglering
som SBU publicerat. Ständig bantning sätter förbränningen på sparlåga medan att äta rätt
ger kroppen en chans att klara av viktregleringen utan bantning.

Observera att Ingvar dessutom bygger upp sitt argument med en extrapolering
av vad som faktiskt inte finns skrivet i den text han besvarar – ingenstans i
Rössners text finns ”en perfekt maskin (1 kalori in=1 kalori ut)” uttryckt. Det är
intressant nog ett förhållande till en text där det kritiserade inte ens har skrivits.
En stor del av Ingvars text handlar om hans egna råd till läsaren. Exempelvis:
Störningen i ämnesomsättningen kommer av att man överäter lättillgängliga kolhydrater.
Ständig tillgång till snabbmat, mjölmat, godis, snacks, läskedryck, öl, kombinerat med en
bred smörgåskultur leder fel. Om dessutom flera mål äts utanför hemmet tappar man lätt
kontrollen på vad och hur mycket man får i sig. […] Ha inte skräpmat hemma och laga
mat från råvaror. Med lite kunskap och träning går det lika fort som vilket halvfabrikat
som helst. Köp inte varor där det inte går att förstå innehållsdeklarationen. Ät en potatis
och inte fem och så vidare. Öka de naturliga skyddsmekanismerna mot metabolt syndrom.
Dit hör att jobba med att förbättra regelbunden sömn, minska stressen och att röra sig mer.

Han diskuterar även fettfri dressing med högt sockerinnehåll, sockerrika frukostflingor och en lättprodukt (vilken nämns inte) med 28 tillsatser (en produkt
som, enligt honom, innehar det dittillsvarande rekordet) som exempel på problematiska livsmedel som gör det svårt för konsumenter att vara medvetna. Han
menar vidare att råden ”som ges ovan stämmer till del med det som anges i de
nya kostråd som precis kommit fram (Nordiska näringsrekommendationerna,
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NNR)” men att hans egna råd ”vilar på slutsatsen att det är inte [sic] fett som
leder till fetma utan en störd ämnesomsättning som slår ut kroppens reglering av
vikten och ger de negativa hälsoeffekterna”. Slutligen konstateras att:
Rössner ser med sorg på det folkliga uppror som pågår mot den typen av paternalism som
myndighetsutövningen på området präglas av. En efter en av världens auktoriteter inom
området ser att det vetenskapliga paradigm som NNR vilar på inte räcker till eftersom det
inte är rikt nog att hantera frågor om beteende och behovet av samhällsförändring. Verkligheten har nu kommit ifatt NNR när 20 procent av Sveriges befolkning har BMI över 30
och många fler har metabolt syndrom.

Hos Dahlqvist finns ingen hänvisning till NNR, varken i positiv eller klagande
bemärkelse, bortsett från den mer oprecisa hänvisningen till Livsmedelsverkets
”halvsekelgamla fettsnåla kostråd”. Hon hänvisar emellertid, som både Rössner
och Ingvar, till SBU. ”Både Socialstyrelsen (2008) och SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) (2013) har bedömt att LCHF har bra effekt på
viktnedgång och blodsockersänkning, och några negativa effekter har man inte
kunnat hitta”. Sammanfattningsvis kan vi här alltså konstatera – lite tillspetsat
– att alla tre har rätt enligt SBU trots att alla tre har olika åsikter och drar olika
slutsatser.

”Vi” och ”andra”
Rössner positionerar sig inom det etablerade forskar- och myndighetssamhälle
som de andra två är mer kritiska mot (samtidigt som skillnaden mellan Ingvars
och Dahlqvists retorik på den punkten skiljer sig kraftigt åt). Som vi sett hänvisar han till, och stödjer, amerikanska forskare. Han hänvisar till SBU och NNR
men positioneringen är ändå tydligast när han konstaterar:
att denna diskussion om högfettkostens välsignelse praktiskt taget enbart har förts i Sverige
och på det svenska språket. LCHF-debatten förekommer inte i de flesta andra länder. Eftersom det etablerade vetenskapliga språket är engelska borde en strikt vetenskaplig debatt ha
förts i internationella tidskrifter.

Istället för att förekomma på de internationella forskararenorna, menar han
att LCHF-debatten är begränsad till ”vår lokala ankdamm, som inte ens är
akademisk”. Denna positionering för högre akademisk diskussion tydliggörs
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även genom hans påvisande av det offentliga ifrågasättandet av den etablerade
kostexpertisens kompetens. Ett ifrågasättande som han påstår vara en medveten strategi i LCHF-rörelsens retorik. Klagandet är riktat mot en debatt i sin
helhet, mot kostundersökningars stagnation, mot modedieter och ankdammsbråk. Rössner signalerar helt enkelt en utled emeritusprofessor som sett hur
trenderna kommer och går, men där grunderna består. Och diskussionen verkar för honom föras av personer som inte gjort sig förtjänta av att komma till
tals i frågan.
Martin Ingvar positionerar sig dock starkt mot dessa slutsatser. Rössner som
enligt honom ”viftar med alla akademiska plymåer och ber om att kostdebatten
ska pausa för han har redan svaret”. Inte nog med att Ingvar dömer ut Rössners
artikel med hänvisning till argument i hans text (vare sig de faktiskt finns där
eller ej) och med hänvisning till andra texter: han positionerar sig även tydligt,
enligt min tolkning, som en underordnad person i en maktkamp. Ingvar är en
del av folket, en av ”oss”, mot Rössner och hela det övermäktiga etablissemang
av forskar- och statshegemoni som Rössner får symbolisera.
Utfallet på DN Debatt avspeglar en moralisk människosyn som är nedsättande för alla de
som bekymrar sig för den egna vikten. Och vi är många. Ungefär halva befolkningen. De
flesta vill inte se maten som ett problem utan som en av livets bästa tillgångar. Då behövs
kunskap, saklighet och diskussion som berör, inte en utdaterad paternalism som andas ’ jag
vet svaret och de andra gör inte som jag säger’.

Här finns ett ”vi” – Martin Ingvar är en man av folket som empatiskt delar
kampen för att hålla vikten och bibehålla en problemfri relation till mat och
ätande. Uttalandet om ”det folkliga uppror som pågår mot den typen av
paternalism som myndighetsutövningen på området präglas av” är ett tydligt
ställningstagande som en av folket mot den stora Pappa Staten (paternalism
kommer just av latinets pater, alltså fader). ”Hela debattinlägget blir skadligt”,
menar Ingvar, ”eftersom det grumlar de fundamenta som alla icke professorer
kan luta sig på för att långsiktigt få ett bättre liv med god hälsa”. Återigen
ställer Ingvar Rössners retorik mot allmänheten till försvar för den senare.
Som vi sett tidigare är Ingvar mycket kritisk till Rössner och det paradigm
som denne tillskrivs. Emellertid finns där inte alls samma positionering mot
forskning generellt. Ingvars artikel innehåller, vad jag kan bedöma, inga spår
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av allmän misstänksamhet mot forskares hederlighet. Där finns heller inget
ställningstagande för någon specifik diet, men istället en positionering mot
livsmedelsindustrins praktiker och för den enskilde konsumenten. Emellertid
kvarstår det klagande ställningstagandet mot Rössner som det mest explicita.
Hur är det då med Dahlqvists position i detta replikskifte? Som vi redan sett
positionerar hon sig tydligt mot det hon beskriver som etablerade kostrådgivare,
etablissemanget, Livsmedelsverket och forskare vilkas ambitioner bedöms vara
enbart karriärdrivna. Det medicinska skrået som hon själv tillhör rent juridiskt,
i egenskap av hennes läkarlegitimation, är därför inte den grupp som hon själv
väljer att alliera sig med. Istället talar hon å sin LCHF-rörelses vägnar, en rörelse
vars syften beskrivs som mer ädla än profit:
[Rössner] menar att de som förespråkar LCHF gör det för att tjäna pengar. Kostdoktorn,
Andreas Eenfeldt, och jag, skulle ha tjänat mångdubbelt mera om vi hade arbetat heltid
som stafettläkare. Vi arbetar båda i stället deltid för att kunna ägna tid åt kostdebatten.

Kostdebatten måste enligt Dahlqvist, och i enlighet med Ingvar, fortskrida ”för
människors hälsas skull”. Därmed har de båda intagit positionerna för det allmännas bästa. De har positionerat sig som folkets tjänare mot Stephan Rössners
nedsättande och paternaliserande (enligt Ingvar) och vetenskapligt ohederliga
(enligt Dahlqvist) hållning. De retoriska skillnaderna mellan Ingvar och Dahlqvist är dock mer olika än lika. Den gemensamma antagonisten (Rössner) och
deras tydliga ställningstagande mot raffinerade kolhydrater förefaller vara deras
enda riktigt tydliga likheter. Rössner å andra sidan, positionerar sig som den
erfarne forskaren som anser att vetenskapen på området stagnerat, att grunderna är banala och har varit kända i decennier och att en paus är på sin plats
tills dess att ”andra kreativa och konstruktiva sätt” kan hjälpa oss att ”främja
folkhälsan”. Denna avslutande del från Rössners sida går ju faktiskt helt i linje
med de två andra. Det verkar som att Rössner – och alla övriga aktörer som
associeras med honom och det han sägs stå för – kritiseras hårt för sina medel
men bemöts inte för sina mål. Frågan är om inte de två svaren på Rössners
artikel hade sett väldigt annorlunda ut om hans två motdebattörer inte redan
hade burit på en fullproppad ryggsäck av tidigare texter – kanske hade då mer
av svaren riktat sig direkt mot vad som faktiskt står där än de texter som verkar
ha lästs in mellan raderna?
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Diskussion
Mitt syfte har aldrig varit att ta ställning eller att lyfta fram en person som
”mer klagande” än någon annan. Jag har istället försökt lyfta upp den kanske
hetaste kostdebatten vi haft i Sverige under 2000-talet och fokusera på tre
aktörer som alla haft en roll i detta i offentligheten. Genom att fokusera på
detta replikskifte i Sveriges mest sålda morgontidning har jag förhoppningsvis
lyckats visa upp hur kunskapsspridning och klagande alltid förekommer i ett
nätverk av texter. Så även den text du läser här och nu. Genom att skriva detta
kapitel blir jag – vare sig jag vill eller ej – ytterligare en pusselbit i den debatt
jag analyserat.
Läsaren kanske funderar över varför jag inte analyserat kommentarsfälten på
nättidningsversionerna av de här tre artiklarna. Är inte kommentarerna från
läsare viktiga här? Jo för all del. En analys av kommentarerna skulle onekligen bidra ännu mer till bilden av fett- och kolhydratdebattens intertextualitet
– internetlänkande, hänvisningar till vad folk sagt i andra sammanhang, mellan
kommentatorer och så vidare. Emellertid hade min undersökning då krävt en
helt annan ingång. Jag valde en närläsning av replikskiftet. Att involvera även
kommentarer (kanske även de blogginlägg som länkats till artiklarna?) skulle
mycket väl kunna innebära intressanta analyser och slutsatser men analysen av
klagandets retoriska strategier på detaljnivå hade blivit svårare, kanske ohanterligt stor. En breddad analys skulle eventuellt kunna vara ett nästa steg för en
senare undersökning (en text som skulle kunna bygga dels på samma texter, men
även på andra texter, på denna text och så vidare ad infinitum).

Kostdebatter i en deliberativ demokratiprocess
Det ställningstagande jag ändå vill göra gäller emellertid frågan om ”rätten att
debattera” – om klagandets legitimitet. Jag återanknyter här till den deliberativa
demokratiprocessen, så som jag tolkat den utifrån Benhabib, som jag bedömer
vara relevant i offentliga kostdebatter. Som en generell hållning anser jag inte
att kostdebatter är meningslösa – men de tenderar onekligen att vara fruktlösa
(både bildligt och bokstavligt talat). Det kan inte vara förbehållet människor
med ”rätt” titlar (enligt vem?). Att släppa in utomakademiska röster i den offentliga diskussionen kring ämnen rotade inom akademisk debatt innebär, tror jag,
1) utmaningar för akademiker (precis som för kliniskt verksamma och myndig-
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heter) att slipa på sin argumentation och sitt pedagogiska tilltal och 2) en möjlighet för en tredje part att även bilda sig en uppfattning om hur pass välklädd kejsaren egentligen är. Helt i enlighet med grunderna i deliberativ demokrati alltså
– den kompetenta medborgarens möjlighet att vara en aktör, syna argument och
få sina argument synade (och följaktligen även – om argumenten är tillräckligt
dåliga – sågade). En frälst publik lär inte påverkas oavsett om debattklimatet vilar
på förnuftsresonemang och evidens – men för att upplysa den mindre övertygade
(och förmodligen tystare) åskådaren är en öppen diskussion viktig.
I en deliberativ demokrati förutsätter emellertid diskussionen en öppenhet
och en förståelse mellan alla involverade aktörer. Vad kan vi vara överens om
och var står vi för långt ifrån varandra för att överhuvudtaget kunna sätta upp
gemensamma spelregler? Väl där bör ett ramverk noggrant utformas för hur
debatten bör föras. Diskussionen kan inte bygga på ”min vilja till vilket pris som
helst” och man kan heller inte acceptera flyktiga anklagelser om ohederlighet
eller en syn på vissa aktörer som tillhörandes en ankdamm.
I den idealsituationen befinner vi oss inte, vi är inte ens i närheten. Den något
utopiska karaktären av deliberativ demokratiteori (idén om den optimala tal
situationen) är även en vanligt förekommande kritik i litteraturen. Likaså finns
en kritik om att det må låta fint i teorin men att det i praktiken blir kaos om
alla involverade aktörer ges utrymme att föra fram sitt perspektiv och sina argument. Detta utesluter dock inte på något sätt att man kan sträva mot idealet och
strama upp spelreglerna. En sak är i alla fall säker: idealet kommer vi definitivt
inte närmare genom att bara ta paus. Den än mer transparenta intertextualiteten – det vill säga modern teknologis möjligheter att snabbt hitta de hänvisade
källorna, andra (motsägande och/eller bekräftande) källor, tidigare uttalanden,
andras hållningar inom en given offentlig diskussion (exempelvis bloggare som
diskuterar vidare om vad som debatterats i de etablerade mediekanalerna) – mottar jag dock med försiktig optimism. Jag tror dels att den öppnar upp för mer
effektiv och spridd överläggning. Jag tror även att debatt i text ger utrymme till
reflektion och välformulerade argument på ett mer demokratiskt vis än att den
som skriker högst får sista ordet. Risken finns ju dock att det förnuftsbaserade
och välformulerade klagandet eskalerar i näthatande avarter. Jag menar att vi
aktivt måste motarbeta det senare men precis lika aktivt, om inte än mer aktiv,
uppmuntra det förra. Först då tror jag att debatter om kost kan frångå käns-
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lostormarna och personkulterna för att snarare bygga på välartikulerade och
genomtänkta argument med kollektivets gemensamma syfte att faktiskt göra
framsteg. Kanske kan mat tillåtas vara just mat.
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Diskussionsforum på internet
– ett rum för patientens oro och
beklaganden
Elin Lövestam

S

ociala forum på internet spelar en stor roll i många människors liv. Inte
minst för personer som lever med kroniska sjukdomar som kräver förändringar i livsstil och matvanor kan det betyda mycket att få dela med sig av
sina upplevelser och läsa hur andra tidigare har hanterat samma sorts situationer.

Maten som medicin
För många patientgrupper är maten och ätandet en viktig del i den medicinska behandlingen. Ett exempel på en sådan patientgrupp är personer med olika
former av diabetes, som ju behöver anpassa både matens sammansättning och
tidpunkterna för ätandet efter sjukdomen och medicineringen. Behandlingar
och medicinering är en stor del av livet för personer som lever med kronisk sjukdom, och för de som har maten som medicin blir det ytterligare en viktig del
i vardagen som påverkas. Mat har både en social och kulturell betydelse i vårt
samhälle, vilket innebär att en kostförändring i många fall kan kännas väldigt
svår och jobbig att genomföra fullt ut. Jämfört med att ta ett piller varje dag är
det betydligt fler förändringar som behöver genomföras när mat får funktionen
som medicin. Kaffet som bjuds på föräldramötet, de hembakta bullarna hos nya
pojkvännens föräldrar eller chipsskålen framför fotbollsmatchen tillsammans
med grannarna är exempel på situationer där maten har många betydelser vid
sidan av de rent näringsmässiga, och där det därför kan kännas svårt och jobbigt att avstå. Det kan då vara lätt att råka falla tillbaka i tidigare vanor och äta
sådant som man egentligen inte mår bra av. En enkätstudie på personer med
diabetes visade att närmare hälften av dem endast följde sjukvårdens kostråd
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till viss del, eller inte alls. Praktiska hinder i det dagliga livet, aptit och smak
preferenser var vanliga skäl till att man inte följde sjukvårdens råd (Siddiqui,
Gul, Ahmedani, Masood, & Miyan, 2010).
Den sociala betydelsen av mat ska alltså inte underskattas. Flera studier har
visat att människors sociala nätverk har stor betydelse för hur väl man följer den
behandling som man ordinerats, och det gäller speciellt för kostförändringar
(Gallant, 2003). Att ha vänner som kommer ihåg att baka fikabrödet på mjölkfritt margarin eller att hela familjen går med på att byta till fullkornspasta kan
vara avgörande för att en person fortsätter med de kostförändringar som rekommenderats. I en intervjustudie med personer som ordinerats kostbehandling för
diabetes framhölls också att en mycket viktig och motiverande faktor är att ha
möjlighet att utbyta erfarenheter med andra personer med samma hälsoproblematik (Maclean, 1991).

Internetforum som arena för diskussioner om hälsa
Internet utgör en allt viktigare del av människors dagliga liv, och den medicinska delen av våra liv är inget undantag. I den svenska befolkningen hade 90 %
tillgång till dator och 89 % tillgång till internet år 2013. Av internetanvändarna
säger sig 69 % besöka sociala nätverk på webben någon gång eller dagligen, och
lika många säger sig söka hälsoinformation på webben någon gång eller dagligen (Findahl, 2013). Även om svenskarna har högt förtroende för hälsoinformation från professionell hälso- och sjukvårdspersonal så rankas även internet som
en viktig källa till information om hälsa, framför allt hos yngre personer och hos
högutbildade (Findahl, 2011).
För den som har ett hälsoproblem och som via internet söker kontakt med
andra personer med liknande problem finns en uppsjö av webbsidor att välja på.
Framväxten av olika internetbaserade gemenskaper har på så sätt gett p
 atienter
möjligheten att utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra (Maloney-Krichmar
& Preece, 2005). I en amerikansk studie av ett viktminskningsforum på internet
konstaterade författarna att forummedlemmarna gav varandra stöd genom att
dela med sig av information, uppmuntra och motivera varandra samt dela med
sig av sina erfarenheter till varandra (Hwang et al., 2010). Internationella sajter
som PatientsLikeMe, SmartPatients och liknande erbjuder speciella internet
forum där patienter med olika medicinska problem kan registrera information
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om sitt hälsotillstånd och dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser till
andra patienter med liknande hälsoproblem (Frost & Massagli, 2008). På Facebook finns både öppna och stängda grupper, exempelvis för personer med diabetes, mag-tarmsjukdomar och olika allergier. I en amerikansk studie analyserade
man inlägg på en facebooksida för personer med diabetes typ 1, och fann att
de allra flesta inläggen handlade om att ge varandra information eller stöd. En
vanlig företeelse var att någon berättade om ett problem han eller hon hade,
exempelvis svårigheter med att hålla blodsockret under kontroll i vissa situationer, och att personen sedan fick bekräftelse från andra som upplevt samma
problem (Greene, Choudhry, Kilabuk, & Shrank, 2011). I Sverige är det också
vanligt att patientorganisationer erbjuder internetforum till sina medlemmar
där de kan diskutera med varandra.
En nackdel som ibland framhålls när det gäller patientforum och inhämtande
av hälsoinformation på internet är att det inte alltid är säkert att informationen
är tillförlitlig, och att de personer man pratar med verkligen är de personer de
utger sig för att vara. Det är svårt att hitta studier som stöder vare sig detta påstående eller motsatsen, men i den studie där man analyserat en facebookgrupp för
personer med typ 1-diabetes hittade man mycket litet som tydde på att felaktig
information postades i forumet (Greene et al., 2011).

Svenska Diabetesförbundets internetforum
– en analys av aktuella diskussioner
På det internetforum som hör till Svenska Diabetesförbundet finns ett särskilt
underforum där man kan diskutera mat och dryck. Ett speciellt forum finns
också för dieten LCHF, som många personer med diabetes följer, och som innebär att man försöker äta så lite kolhydrater som möjligt samtidigt som man ökar
matens innehåll av fett. Jag har gått igenom 100 så kallade trådstarter från de
här två forumen för att se vad som diskuteras där.
I min analys framkommer att trådstartaren i de allra flesta inläggen i matoch dryckforumet frågar om tips eller råd avseende något problem som han eller
hon har. Endast en tiondel av inläggen är skrivna med syftet att själv ge tips
eller förslag. Vanligtvis frågar man efter tips på frukostar, mellanmål eller hur
man kan byta ut något livsmedel mot ett annat som höjer blodsockret mindre.
Ett vanligt ämne är att man berättar om någon maträtt eller snacks som man
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har svårt att hålla sig borta från, och frågar efter förslag på hur man kan göra
denna maträtt så nyttig som möjlig ur diabetessynpunkt.
”Har en stor last som jag hållt mig borta från länge nu.. Thaimat.. Älskar thaimat..
Friterat är en storfavorit som inte alls är bra.. Men om man skippar den biten och håller sig
till nudlar och stark kyckling osv. så borde det väl bara vara nudlarna att tänka på? Och
såsen så klart. Nån som har koll på vad man kan stoppa i sig i snabbmatsväg?”

Här dyker även en del frågor upp som kanske kan kännas jobbiga att ta upp med
ens sjuksköterska eller dietist. En nittonårig kvinna ber till exempel om tips på
hur man kan dricka alkohol utan att blodsockret påverkas alltför mycket:
” Har försökt prata med min sköterska angående ’ hur man gör’, men hon säger bara att
man helst såklart inte ska dricka, men att jag kan ta en lättöl och se till att sitta vid baren
och käka jordnötter... Ja det lät ju fantastiskt kul.... Jag vill ju dansa, de gånger jag varit
ute står jag + vännerna på dansgolvet mest hela tiden, och när vi pausar så dricker de andra
alkohol medan jag tar vatten. De gånger jag druckit så har jag tagit lite cider, (ja ni kan
ju gissa hur bra det blev) samt någon jägermeister. Har ju inte funkat bra alls, blodsockret
blev kaosartat högt och sedan tog jag pyttelite extra=sjönk som en sten och blev låg. Fick
panik och kunde knappt få upp blodsockret. Detta har ju såklart lett till att jag har världens
orosklump i magen så fort det blir tal om alkohol – jag vet ju inte hur man gör. Jag vill ju
slappna av och ha kul, kunna ta ett glas vin eller så utan att behöva sitta ensam vid baren
och äta jordnötter medan de andra dansar.”

På LCHF-delen av forumet ser inläggen ofta lite annorlunda ut. Här är det
färre trådstartare som ber om hjälp, och betydligt vanligare att man inleder en
tråd med att tipsa om ett recept, en bok eller en blogg. Med viss regelbundenhet kommer här också andra inlägg som inte innehåller några frågor, utan där
huvudbudskapet är att berätta hur bra dieten är eller vilka positiva hälsoeffekter
man har fått av att följa LCHF.
”Förutom att jag går ner i vikt, sällan känner mig hungrig mellan måltiderna, sötsuget har
minskat etc. så har min tidigare så krångliga mage börjat bete sig normalt. […] Och det
bästa av allt: BS [blodsockret, min anm.] når mycket sällan över 6 mmol nu för tiden. Väl
värt att börja med, ni som inte upptäckt detta ännu!”
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Just LCHF är en diet som fått stor spridning via många olika bloggar och
internetforum, bland annat med hjälp av personliga berättelser och vittnesmål
som i exemplet ovan (Gunnarsson & Elam, 2012). Det är mycket möjligt att
personer som vill uttrycka frustration eller ställa frågor inom LCHF-området
väljer att hellre göra det på någon av de bloggar eller forum som drivs av
personer som förespråkar dieten. Det kan vara en anledning till att det klagas
och frågas mer i det allmänna matforumet medan LCHF-forumet till stor del
består av tips och positiva vittnesmål.
LCHF är också en diet som blivit omdebatterad i svenska medier, och som
fått utstå hård kritik från många företrädare för hälso- och sjukvården, och
detta syns också i många inlägg, som i denna trådstart skriven av en person som
har svårt att veta vad hen ska tro om dieten.
”Läser noggrant alla (nå ja, alla som jag hittar) studier och tänkande vad gäller kost och
diabetes. Och senast tittade jag på tv 4-nyheterna som sade att 600 studier vad gäller kost
med mycket fett kontra kost med annat innehåll inte påvisade att endera kosten var bättre
än den andra.
Så nu vacklar jag igen! Jag har vräkt i mig ägg, smör och grädde och haft ett bra bs, men
vad fasen ska man tänka och tro när man läser dylika saker. Vad gör det med min kropp om
10-20 år? Förstör jag för mig själv? Även om mitt bs är OK förstör jag andra delar av min
kropp? Sticker kolesterolet upp i farliga nivåer, etc., etc.?
Ja, herregud vad min hjärna jobbar just nu! För–Emot, Emot–För, Bra–Dåligt, Dåligt–
Bra. Ja, usch ja.”

Mycket av det som tas upp i de här två specialiserade forumen är sådant som
trådstartaren kanske lika gärna skulle kunna diskutera med sin sjuksköterska
eller dietist. Samtidigt är fördelarna med forumet att man som deltagare är anonym, och att alla är i samma situation. Man kan därför ta upp frågor som kanske skulle kännas svåra att diskutera med hälso-och sjukvården, som exempelvis
alkoholvanor eller huruvida man känner förtroende för de kostråd man får på
vårdcentralen.
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Att ge ett rum för patientens oro
I internetforumen beskrivs alltså patientens situation och problem i olika inlägg
skrivna av dem själva. Jag har i min forskning ägnat mycket tid åt att analysera
innehåll och språk i en annan typ av texter som tar upp samma ämne, nämligen
svenska patientjournaler skrivna av dietister. Skillnaden mellan de båda typerna
av texter är påtaglig. Även om patienternas situation också beskrivs i patientjournalen så gör den det på ett betydligt mer kortfattat vis, och patientens ord har
tolkats och översatts till ett mer medicinskt språk. Fokus ligger till stor del på
fysiologiska eller biokemiska mätvärden, och dessa kompletteras med korta summeringar av patientens berättelse. Detta gör att patientens egen berättelse utgör
en mycket liten del av patientjournalen – ofta bara någon enstaka rad av typen:
”Har senaste åren hållit vikten stabil, max 1–2 kg upp och ner. Önskar gå ner i vikt för att
stabilisera både blodtryck och blodsocker”

Det är tydligt att patientjournalen inte är en arena för patientens berättelse,
utan snarare ett verktyg för hälso- och sjukvårdspersonalen att överföra information till varandra. Ett dilemma för personalen inom hälso- och sjukvården är
förstås att man vill fatta sig så kort och kärnfullt som möjligt i patientjournalen,
samtidigt som man inte osynliggör några delar av patientens upplevelse (Lövestam, Fjellström, Koochek, & Andersson, 2014).
Något som inte alls syns i patientjournalerna, men som är mycket tydligt
i diskussionstrådarna i internetforumet, är vad som skulle kunna klassificeras
som ”klagande”. Personer delar med sig av sådant som de upplever som problem,
som i exemplen ovan att känna sig frustrerad över att man inte kan dricka alkohol på samma premisser som andra, att sakna thaimat eller att känna sig osäker
på om den diet man följer verkligen är den bästa. Det är förstås möjligt att
patienters oro och frustration tas upp i de muntliga samtalen mellan dietist och
patient, men det dokumenteras sällan i så fall. Ändå är det frågor som verkligen
skulle behöva dokumenteras i patientjournalen, för att lyfta fram de perspektiv
som patienten upplever som viktiga. Man kan säga att medan diskussionstrådarna har ett tydligt perspektiv inifrån patientens värld så företräder journalerna
snarare ett utifrånperspektiv.
Den amerikanska antropologen Elizabeth Coker berättar i en artikel om uppbyggnaden av patientjournaler på ett psykiatriskt sjukhus i Egypten (Coker,
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2003). Dessa patientjournaler skiljer sig ifrån de svenska på så vis att inte bara
vårdpersonalens medicinska perspektiv finns representerat. Även patienten och
hens anhöriga skriver i jagform i journalen om sina upplevelser av sjukdomen
och vården, vilket gör att journalen skrivs ur tre olika perspektiv hela tiden. Ur
en svensk synvinkel kan kanske detta system uppfattas som rörigt, men samtidigt finns en poäng i att det också i patientjournalen ges ett rum för patientens
egen berättelse.
Ingela Skärsäter och Mathias Klang skriver i antologin ”Personcentrering
inom hälso-och sjukvård” att en fördel med virtuella patientgemenskaper är
blandningen av de olika delarna medicinska data, personliga berättelser och
öppna diskussioner mellan likar. De menar att denna blandning skapar en
plattform för personcentrerat lärande och erkänner patienten som expert på sin
egen erfarenhet och upplevelse, vilket är centralt inom personcentrerad vård
(Skärsäter & Klang, 2013). I en studie där man undersökt hur olika känslor
kommer till uttryck på ett franskt patientforum konstaterar författarna att
hälso- och sjukvården kan ha stor nytta av dessa forum som bidrar med viktig
information om patienters upplevelser av vården (Melzi et al., 2014).
Den svenska sjukvården ligger långt fram i användandet av informationsteknologi som exempelvis elektroniska patientjournaler (Jerlvall, 2012). I flera landsting kan patienten själv via internet med hjälp av e-legitimation logga in och läsa
sin egen patientjournal. Behandlingar via internet, exempelvis kognitiv beteendeterapi på distans, är också något som vinner mark. Enligt Socialdepartementets
strategi för e-hälsa är ett viktigt mål att patienten erbjuds ”individuellt anpassad
service och interaktiva e-tjänster för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar” (Socialdepartementet, 2010).
De flesta virtuella gemenskaper för patienter som finns idag är resultaten
av privata initiativ från patientorganisationer eller liknande, och det finns få
direkta kopplingar till sjukvården. Med tanke på de fördelar de för med sig för
både patienter och vårdpersonal, och med tanke på de tekniska möjligheter som
faktiskt finns, vore det en fantastisk, men ändå fullt realistisk, möjlighet för
hälso- och sjukvården att erbjuda internetbaserade patientforum. Att göra detta
skulle dels visa att man från sjukvårdens sida har förstått vikten av socialt stöd
vid livsstilsförändringar, dels skulle man kunna göra det möjligt för patienten
att synliggöra sitt perspektiv även i patientjournalen genom att koppla inlägg
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från forumet till journalen. På så vis skulle patienten kunna få ytterligare stöd
att följa den ordinerade behandlingen, samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonalen skulle få större kunskaper om patientens situation och vad det innebär
att leva med en kronisk sjukdom.
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Mat som medicin – erfarenheter
av att arbeta som dietist
Evelina Liljeberg

D

en kliniska dietisten arbetar i huvudsak med individuell kostbehandling inom hälso- och sjukvården i syfte att åtgärda, förebygga eller
lindra olika nutritionsrelaterade problem hos patienter. Individuell
kostbehandling kan innefatta kostråd, måltidsplanering, rekommendation om
och förskrivning av näringsdrycker/sondnäring, stöd vid beteendeförändring
gällande matvanor med mera. Dietisten har en skyddad yrkestitel och därmed
legitimation vilket bland annat innebär att behandling skall ges utifrån metoder
som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är ofta annan hälso- och
sjukvårdspersonal som exempelvis läkare och sjuksköterskor som identifierar
en patients behov av dietistkontakt och initierar denna. Till dietistkliniker/enheter kommer patienter med övervikt/fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdom, magtarmsjukdom, diabetes, lungsjukdom, födoämnesintoleranser med mera för att
få hjälp med nutritionsrelaterade problem. Alla dietister arbetar således inte med
överviktsproblematik vilket är lätt att tro då man i vardagligt tal och i media
ofta diskuterar förändrade matvanor i syfte att minska i vikt. Vid många sjukdomstillstånd föreligger risk för lågt energi- och näringsintag vilket kan leda till
undernäring och dietistkontakt behövs då av denna anledning.
I nutritionsbehandling ingår en utredning där man ofta tar reda på nuläget
kring patientens matvanor genom att utföra en kostanamnes. Patienten får då
redogöra för sitt matintag och utifrån detta gör dietisten en bedömning kring
nuvarande energi- och näringsintag och beteenden kring maten. Patientens problem identifieras och efter det sätts ett mål för behandlingen vilket följs av en
åtgärd. Åtgärden kan innefatta förslag och rekommendationer kring förändringar i mat- och livsmedelsval. Att patienter uttrycker missnöje och klagar
under behandlingsprocessens gång är vanligt förekommande. Det kan gälla
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matens innehåll, smak, pris, risker, politiska agendor, miljöpåverkan med mera.
Detta kapitel syftar till att belysa och ge exempel på klagomål kring mat som
kan uppkomma i patientsamtal där maten diskuteras i syfte att påverka ett sjukdomstillstånd.

Behandlaren orsaken till klagomål?
När man dagligen arbetar med att informera och rekommendera olika människor till förändrande matvanor behöver man ofta stanna upp och fundera
över sin egen roll som behandlare. Teknologi används flitigt inom hälso- och
sjukvården för att utreda, behandla och följa upp patienter. För dietisten är dock
samtalet det viktigaste arbetsverktyget. Maten och måltiden rymmer många fler
dimensioner än att endast utgöra livsnödvändiga näringsämnen som vi behöver
för att överleva. Det är svårt att få människor att ändra sina matvanor och en
av anledningarna till detta är att endast kunskap sällan är tillräckligt för att
genomföra en förändring. De flesta vet exempelvis att vi bör äta mycket frukt
och grönsaker och undvika sockerrika livsmedel och alkohol för att minska
risken för sjukdom, men det blir ändå så att vi äter på ett annat sätt. Det är
tradition inom vården att använda sig av kunskapsförmedling i syfte att förmå
patienter att ändra hälsoskadliga beteenden, men det är tveksamt om detta är
ändamålsenligt i alla fall när det gäller livsstilssjukdomar (Faskunger, 2008). I
det enskilda patientsamtalet är risken stor att man inte får patienten med sig om
man använder sig av ett auktoritärt förhållningssätt där patientens åsikter och
värderingar inte tas med i beräkningen. Sannolikheten att patienten blir missnöjd och klagar på råden är då stor och chansen att patienten följer dem liten.
Hur man som vårdgivare bemöter och samtalar med patienten kan alltså avgöra
om det kommer klagomål kring råden som ges. Inom metoden Motiverande
samtal kallas det för motstånd när patienten argumenterar emot en föreslagen
förändring alternativt visar ointresse till samtalet (Holm Ivarsson, 2013). Ett
exempel på ett samtal där troligen behandlaren är orsaken till klagomål snarare
än det som förslås följer:
Dietist: Med tanke på hur lite grönsaker du äter så borde du öka ditt intag av det. Du kan
ju exempelvis äta en morot till lunchen och spenat till middagen.
Patient: Jag tycker inte om morötter och spenat är dyrt.
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Dietisten ger i exemplet råd på sina villkor och inte patientens. Resultatet blir
att behandlaren inte får patienten med sig och en förändring är sannolikt längre
bort än vad den var när samtalet började. Hur man för sig i samtalet med patienten kan alltså vara av betydelse för mängden och karaktären på de missnöjesuttryck kring maten som uppkommer. Forskningen kring samtalsmetodik är
främst fokuserad på beteendeförändring vid sjukdomar som övervikt, diabetes
och högt blodtryck, men ett patientcentrerat förhållningssätt är sannolikt fördelaktigt vid alla patientsamtal oavsett nutritionsproblematik.

Naturligt det enda rätta – om matens innehåll
Få områden är så trendkänsliga som nutritionsområdet. Vi matas dagligen med
råd om hur och vad vi bör äta och ofta är råden motsägelsefulla. Det märks i
patientsamtalen att det många gånger är svårt för människor att orientera sig
bland alla råd. Ännu svårare kan det bli när dietisten med syfte att förbättra hälsan kommer med ytterligare råd kring mat- och produktval vilka patienten ska
förhålla sig till. Många gånger kan patienternas klagomål kring matens innehåll
härledas till det som diskuteras i olika medier. I Sverige har vi bland annat
under en längre tid haft en debatt kring hur den optimala makronutrientsammansättningen på kosten bör se ut. Det vill säga hur mycket fett, kolhydrater
och protein vi bör stoppa i oss. Denna fråga avspeglas i patientsamtalen genom
synpunkter på olika livsmedels höga eller låga innehåll av dessa energigivande
näringsämnen.
Ytterligare något som står högt på agendan är tillsatser och ”onaturliga
ämnen” i maten. Det verkar existera en misstro mot livsmedelsindustrin och en
rädsla för att man ska bli lurad att konsumera ohälsosamma ämnen. Naturligt är
ett ord som används flitigt av patienter för att beskriva bra mat. Ett exempel är
att margarin ofta beskrivs som något onaturligt medan smöret härstammar från
naturen och därmed är bra för oss. Att människor tenderar att göra en koppling
mellan god hälsa och naturlig mat är en företeelse som även har identifierats och
diskuterats inom forskningen (Neuman, Persson Osowski, Mattsson Sydner, &
Fjellström, 2014; Siipi, 2013).
Det är även vanligt att möta motstånd till vissa produkter på grund av dess
tillsatser. Tillsatsämnen betecknas med olika e-nummer och är lagliga ämnen
som får tillsättas mat med funktion att öka hållbarhet, påverka konsistens,
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påverka smak eller ge färg (Olausson & Hedberg, 2013). Man kan fråga sig om
en produkts värde går att mäta genom att titta på antalet tillsatsämnen. En del
i en nutritionsåtgärd för en undernärd patient kan vara en rekommendation om
intag av näringsdryck i syfte att öka energi- och näringsintag. Näringsdrycker
hör till gruppen ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål” och dess innehåll
är reglerat för att uppfylla vissa näringskrav (SLVFS 2000:15). Oftast förskrivs
de av dietisten som ett tillägg utöver den vanliga maten då denna inte räcker till
för att uppfylla patientens energi- och näringsbehov. Eftersom att det ska vara
ett fullvärdigt tillägg näringsmässigt innehåller näringsdrycker vitaminer och
mineraler. Utöver detta behöver hållbarheten uppfylla vissa krav samtidigt som
konsistensen ska vara tilltalande. Detta leder oundvikligen till att ingrediens
listan till en näringsdryck är lång och att ett antal e-nummer finns tryckta på
förpackningen. Detta är många patienter skeptiska emot och det verkar vara
något som allt fler klagar på. Som behandlare kan balansgången i dessa fall
ibland vara svår. Ska man respektera patientens motstånd mot livsmedel med
tillsatser eller försöka förmå denne att se nyttan med produkten trots de tillsatta
ämnena? Risken med att försöka övertala eller övertyga patienten är att man
skapar ett motstånd och att denne förkastar allt man sagt under samtalet.

Att äta när man är sjuk
– om matens utseende, smak och lukt
När man arbetar som dietist inom slutenvården uppkommer det ofta missnöjes
yttringar från patienterna gällande sjukhusmaten. Det kan handla om matens
utseende, lukt, konsistens, kryddning, tillagningssätt, uppläggning på tallriken
med mera. Tänk dig att du nyss är opererad, har molande smärta, äter en mängd
mediciner, är uppkopplad till diverse slangar, delar rum och toalett med tre
andra patienter och inte orkar gå ut i matsalen för att äta. Du har ingen aptit
och din sovplats har blivit matplats. Det är oundvikligt att patienter klagar på
sjukhusmaten – ”Hur kan de lägga upp så stora portioner? Varför har potatisen en
hård hinna runt sig? Kryddningen var alldeles för stark. Det smakar ingenting”.
Matens kvalitet har visat sig vara det mest avgörande för patientnöjdhet när
det gäller sjukhusmat. Andra faktorer som också påverkar är den fysiska måltidsmiljön och kvaliteten på servicen kring måltiden exempelvis personalens
beteende och presentationen av maten (Capra, Wright, Sardie, Bauer, & Askew,
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2005). Patienter som varit inneliggande under en längre tid uppvisade i en
undersökning lägre patientnöjdhet gällande sjukhusmat samtidigt som de också
hade sämre aptit och ett lägre matintag än patienter med kortare sjukhusvistelse
(Stanga et al., 2003). Detta kan tolkas som att patienter med svårare sjukdom
har större problem med att inta sjukhusmat och även är en grupp som kan förväntas ha mer synpunkter på maten som serveras. När det uppkommer klago
mål kring sjukhusmaten blir dietistens uppdrag att försöka guida patienten i
de matval som är möjliga utifrån sjukhusets mathanteringssystem och ge tips
och råd kring alternativa lösningar. Man arbetar utifrån givna ramar samtidigt
som man har ett ansvar att föra vidare klagomål för att kunna påverka arbetet
med att optimera matens kvalitet och de omgivande faktorerna vid måltiden på
sjukhuset.
Patienter kan få smak- och luktförändringar på grund av sin sjukdom eller
till följd av sjukdomens behandling. När dessa problem kommer på tal är det
vanligt att patienten har diagnosen cancer. Smak- och luktförändringar kan hos
denna patientgrupp utgöras av en förändrad intensitet gällande lukt och grundsmakerna sött, surt, salt och bittert. Smaken kan även förändras till att avvika
från hur det brukar vara: exempelvis att något smakar sött, surt eller metalliskt
trots att det inte gör det vanligtvis (Brisbois, de Kock, Watanabe, Baracos, &
Wismer, 2011). Ofta förekommer smak- och luktförändringar i kombination
med andra ätsvårigheter som exempelvis aptitleda, illamående och/eller munhåleproblem som muntorrhet och munblåsor (Bernhardson, Tishelman, &
Rutqvist, 2008). Detta kan påverka matintaget negativt (Brisbois et al., 2011)
och det kan bli svårt för patienten att tillgodose sitt energi- och näringsbehov.
Patienter med smak- och luktförändringar beskriver ofta ett förändrat matintag och en annorlunda måltidssituation. Ibland klarar patienten inte att sitta
i samma rum som sin familj när de äter för att dofterna är för starka. Kaffe
stunden som tidigare var höjdpunkten på dagen kan vara utbytt mot en känsla
av avsmak för att kaffet smakar så beskt. Många köttälskare blir förvånade när
de helt plötsligt mår illa och får en smak av metall i munnen när de äter kött.
Vissa patientsamtal får avslutas i förtid för att patienten inte klarar av att tänka
på mat utan att bli illamående. En patient frågade en gång hur man själv skulle
känna om älsklingsrätten såg ut och luktade som vanligt, men endast smakade
som papper när den nådde munnen. Utöver att patienten i många fall tycker att
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detta är besvärligt tar det ofta patientens anhöriga hårt att ens familjemedlem
eller vän äter mindre än vanligt och tycker illa om maten. Den anhörige kan
anstränga sig till det yttersta och gång på gång bli besviken när tallriken lämnas
nästintill orörd.

Att bli uppäten inifrån – om matens funktion
Ibland har maten fått en tillskriven uppgift som den inte lyckas med att uppfylla.
För många undernärda patienter med ätsvårigheter är det en kamp att dagligen
inta den näring de behöver för att inte fortsätta gå ned i vikt. Ibland går det inte.
Klagomålet kan då gälla att maten och näringen inte fyller den funktion som
var tänkt. Hur mår man när man äter så mycket man klarar varje dygn i enlighet med de råd man fått, men fortsätter att tömmas på kraft och kroppsmassa?
I vissa fall är det uppenbart att patienten ätit mycket mindre än vad dennes
behov är medan det i andra fall förefaller vara ett mysterium att patienten gått
ned i vikt trots ett högt matintag. Energibalansen kan vara negativ av tre olika
anledningar. Du äter mindre än vanligt, din energiförbrukning är högre än
vanligt eller så äter du mindre än vanligt samtidigt som din energiförbrukning
är förhöjd. Följden blir densamma: viktnedgång. Ibland träffar man patienter
med panikartad blick som frågar om det inte finns någon annan näringsdryck
att tillgå eller om de inte kan få mer näring intravenöst. Grädden i maten gör
ingen nytta och konsumerade näringsdrycker fungerar inte. En patient beskrev
sitt tillstånd som att bli uppäten inifrån utan möjlighet att kunna påverka. Vissa
patienter benämns som kaketiska i journalen. Kakexi har diskuterats mycket på
senare tid och är ett katabolt tillstånd där viktnedgång förekommer i kombination med ett inflammatoriskt påslag, anorexi och insulinresistens (Arends et al.,
2006; Lochs et al., 2006). Tillståndet orsakas av bakomliggande sjukdom som
exempelvis cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, AIDS eller svår generell
organsvikt och är svårt att häva med nutritionsbehandling (Lochs et al., 2006).
Energiförbrukningen kan hos dessa patienter vara högre än normalt medan de
ofta har ett lägre matintag än vanligt till följd av ätsvårigheter som aptitförlust
med mera (Jensen, Hsiao, Soeters, & Sobotka, 2011)
Att förändrade matvanor inte uppfyller det mål man har kan givetvis även
förekomma vid övervikt. Man får ofta se besvikna miner när vågen visar samma
som eller högre vikt än vid föregående besök. Känslor av frustration och upp-
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givenhet kommer som ett brev på posten när patienten gjort kostförändringar
utan att få belöning. Fler än en patient med överviktsproblematik har uttryckt
en dröm om att endast behöva äta ett piller varje dag för att överleva istället för mat. Att inte nå målet med nutritionsbehandlingen är komplext oavsett
nutritionsproblematik. Kanske följer inte patienten kostråden med avsikt eller
oavsiktligt. Orsaker till detta kan vara att råden inte var tydligt förmedlade av
dietisten eller så var de inte individuellt anpassade. Patienten kanske inte var
motiverad till att ändra sina matvanor. Det kan också vara så att råden inte var
lämpliga för att uppnå det mål man satt eller att målsättningen inte var optimal.
Det är dock lätt att förstå att ett misslyckande kan leda till missnöje och missnöje i sin tur till klagomål.

Avslutande ord
Patientsamtalet är den stora utmaningen när man arbetar med mat i syfte att
åtgärda, förebygga eller lindra olika nutritionsrelaterade problem som patienter
har. Ibland vore det en dröm att kunna skriva ut en kost på recept på samma sätt
som att skriva ut ett läkemedel. Däremot skulle då tjusningen med yrket inte
vara densamma. Trots att det kan vara ansträngande de stunder då patienten
klagar, ifrågasätter, visar sitt missnöje och är upprörd så är det ofta ur dessa diskussioner som de individuellt anpassade kostråden föds. De förändringar som
man i samråd med patienten kommer överens om att denne kan och vill göra.
Kommer sedan denne patient tillbaka på återbesöket och har nått det mål som
är satt är cirkeln sluten. Klagomål kring mat kan således vara en viktig del i en
lyckosam behandlingsprocess.
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”De kan inte laga mat längre!”
– En personlig reflektion om
missnöjet över bristande mat
lagningskunskaper
Albina Granberg

V

i sitter i klassrummet där hem- och konsumentkunskapsundervisningen bedrivs. Lite nedgånget kanske, men ändå hemtrevligt. Det
luktar gott av mat från en tidigare lektion. Vi sitter vid ett litet bord,
hem- och konsumentkunskapsläraren och jag. Kaffet är upphällt, bullar tinade.
Det första hon säger med en djup suck är ”de kan inte laga mat längre, inte ens
hur man gör en redning. Varken bottenredning eller toppredning!”. En beklagan, ett faktum. Inte ens vet de hur man gör en redning, de unga i högstadiet.
Inte sällan hörs liknande klagomål. Från såväl lärare som ska lära elever att
laga mat i hem- och konsumentkunskapsundervisningen, till det allmänna
tyckandet och tänkandet. Att unga inte kan laga mat längre. Men vad vet vi
om det, egentligen? Hur bedömer vi någons kunskaper i matlagning? Den sortens uttalande kräver en allmän överenskommelse och en definition om vad
matlagning är eller inte är. Är det matlagning att vispa ihop såväl potatismos
som brunsås från pulver och värma några frysta köttbullar och servera med
en burk köpt lingonsylt? Om nej, varför inte? Kräver matlagning andra tillvägagångssätt, metoder och råvaror? Därtill följer en diskussion om i vilken
grad hel- och halvfabrikat kan räknas tillhöra matlagning och var gränsen går.
I ett vetenskapligt sammanhang finns sällan den överenskommelsen och enligt
Begley and Gallegos (2010) saknas ett teoretiskt ramverk kring vad matlagning,
och kunskaper i detta, kan tänkas vara. I Svenska Akademins ordbok beskrivs
matlagning helt kort som ”tillagning av mat” (”matlagning”, 1997), vilket är
mer öppet än den definition som återfinns i The American Heritage Dictionary
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of the English language (1992) där matlagning definieras som att tillreda livsmedel med värme, vilket då utesluter möjligheten att matlagning kan ske utan
uppvärmning, likt en sallad eller att göra majonnäs. Vidare kan matlagning ses
som en väldigt metodfokuserad och uppgiftsorienterad aktivitet, likt att inneha
kunskapen att kunna vispa ägg och socker pösigt, eller att knåda en deg (se till
exempel Fordyce-Voorham, 2011; Short, 2006). Begley och Gallegos (2010)
lägger dessutom till tidsaspekten och menar att matlagningskunskaper handlar
om att ha möjligheten att på ett effektivt och självsäkert sätt bereda måltider.
I mitt pågående avhandlingsarbete har jag resonerat kring matlagningsbegreppet och ser att det kan finnas ytterligare aspekter som behöver diskuteras,
dvs. att också bakning och alla förberedelser inför en måltid, likt frukost, kan
räknas som matlagning (Brunosson, Brante, Sepp, and Mattsson Sydner (2014).
Som kontrast till uppfattningen att matlagning kan ses som en uppgiftsorienterad aktivitet finns också ett mer teoretiskt, filosofiskt perspektiv. Symons (2002)
lyfter en aspekt av matlagning, nämligen att matlagning har som främsta syfte
att dela den mat som tillagas tillsammans med andra emedan Heldke (1992)
argumenterar för att matlagning måste ses som en uppdelning mellan den teoretiska kunskapen å ena sidan, och handens kunskap å den andra. Matlagning
kan också ses som något mer kontextuellt och situationsbundet till den person
som utför aktiviteten (Short, 2003). En kock utför en viss typ av matlagning på
en finkrog, en mamma med små barn kring benen och en kvart kvar till Bolibompa, lagar mat på andra sätt och med andra förutsättningar.
I hem- och konsumentkunskap, där elever på grundskolan ska ges möjlighet
att lära sig om matlagning, är en stor del av matlagningen enligt kursplanen
fokuserad på matlagningsmetoder, redskap, teknisk utrustning och recept (Skolverket, 2011). Att matlagning i hem- och konsumentkunskapsundervisningen till
stor del kretsar kring recept har såväl Höijer (2013) som Brunosson m.fl. (2014)
observerat. Att fastställa vad matlagning är, eller vilka kunskaper någon har när
denne ”kan laga mat” är som synes inte alldeles enkelt och är beroende av vad
som är utgångspunkten när man talar om matlagning. Vad vi kan vara något
sånär säkra på när det gäller kunskaper i matlagning och dess vara eller icke
vara är att de är i förändring. Dels förändras kunskaper över tid och kulturer,
där matlagningen har behövt te sig på olika vis (Lang & Caraher, 2001; Lyon,
Colquhoun, & Alexander, 2003). Det som en elev i 60-talets skolköksundervis-
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ning lärde sig bör skilja sig från dagens hem- och konsumentkunskapsundervisning. Kristider ger en sorts matlagning, högkonjunktur en annan. Matlagning
förändras också genom livet, småbarnsår innebär ofta en sorts matlagning, ålderdom en annan. Olika intressen tar vid, tid prioriteras om, tid och rum kanske
ändras. Det är inget uppseendeväckande i sig, men det är en förändring. Vad kan
vi då veta om matlagningskunskaper? Att de förändras på olika vis. Att därför
föra ett resonemang i likhet med att någon eller några inte kan laga mat därför
att de inte vet hur man gör en toppredning är inte rimligt. Jag har träffat många
elever under hem- och konsumentkunskapsundervisning, på såväl grundskola
och grundsärskola. Jag har varit med på lektioner när eleverna har bakat bagels,
grahamsbullar, chokladmoussetårtor och kanelbullar. Jag har varit med på lektioner när elever kokat sylt och äppelmos för att sälja på en skolmarknad, och jag
har träffat elever som lagat renskavsgrytor, slagit aioli och friterat pommes frites.
Det sista jag har tänkt om eleverna är att de inte kan laga mat. De kanske inte
kan steka saltsill och göra redningar, men väldigt många kan laga mat. Någon
elev kanske inte kan laga mat efter ett traditionellt recept, en annan kan bara
använda sig av halvfabrikat. Men laga mat, det gör de. Klagandet är allt som ofta
missvisande och saknar grund. Frågan är återigen vad vi utgår ifrån.
Jag minns att jag tänkte när kaffet var urdrucket och jag lämnade samtalet
med läraren i hem- och konsumentkunskapsklassrummet, att jag faktiskt inte
heller kan göra en toppredning.
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Klagandet och det
svåruppnåeliga kroppsidealet
Eva Lena Andersson

D

et är vid få tillfällen som någon uppfattar det som lockande att lyssna
till klagan. Det finns dock undantag då det kan vara intressant och
rent av svårt att låta bli att lyssna eller till och med tjuvlyssna på när
människor lättar sina hjärtan och klagar över mat. Det rör sig då oftast om att
den som klagar gör det på ett oväntat sätt eller är missnöjd över något som man
verkligen inte väntar sig. I det följande kommer jag att belysa några exempel från
min verksamhet som lärare i näringslära i vilken jag möter studenter med olika
bakgrund och i olika åldrar. Samtalen har utspelat sig mellan studenter utan
min medverkan.
I slutet av 1990- talet introducerades begreppet ortorexia nervosa av Dr Steven
Bratman. Det kan också stavas orthorexia. Namnet syftar på begreppet ortox,
renlärig, i det här fallet i förhållande till sin hälsa och kropp. Det är ingen
diagnos i medicinsk mening utan räknas ännu till ospecificerad ätstörning och
definitionen är lite varierande i olika källor. Ett av de utmärkande dragen i problematiken är att strävan efter de hälsosamma matvanorna blivit till en besatthet. Det finns t.o.m. gratis självtest som är utformade för att mäta om man har
problem med ortorexi (Optimera Med Mera KB, 2011). Dr Bratman konstruerade också ett liknande test och han föreslår också behandlingsmetoder för att
kunna bryta tillståndet (Bratman & Knight 2001).
Att sträva efter en så frisk och stark, men framförallt en så vacker och attraktiv
kropp som möjligt är inte bara i fokus utan överordnat de flesta andra behov vid
ortorexia nervosa. Problemet när man blir extremt noga med att upprätthålla en
hälsosam livsstil är att det kan bli förenat med tvångsmässiga mönster. Att vara
mycket fysiskt aktiv är en grundläggande förutsättning i detta sammanhang.
En annan viktig sak som förs fram är att individen vill sörja för att verkligen
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precis allt man äter ska kunna försvaras och vara berättigat ur en hälsomässig
synpunkt och förenligt med en strävan att upprätthålla eller få den perfekta
kroppen. Detta stränga perspektiv kan leda till att en rad olika regelverk konstrueras som näst intill kommer att utgöra ett socialt handikapp för individen
ifråga. De gånger det sker avvikelser från det uppsatta regelverket leder detta till
olust som man vill ge uttyck för. Om det är träningen och den miljö där den
bedrivs som bidrar till denna besatthet när det gäller kosten är svårt att säga.
Det kan ju också vara så att människor som redan har en stark fixering vid snäva
kroppsideal dras till en miljö med extrem träning (Eriksson, 2009).
Det är mycket som står på spel om man betraktar kroppen som ett kapital
enligt de teorier om olika kapitalformer som läggs fram och diskuteras av sociologen Pierre Bourdieu. Det symboliska kapitalet får ett värde genom sina markörer som kan erkännas av andra i gruppen inom detta fält (Bourdieu, 1986).
I den hälsomedvetna ungdomskulturen är den vältränade kroppen en sådan
tydlig markör och blir till ett ackumulerat symboliskt kapital ju mer arbete som
lagts ned för att uppnå den perfekta utsidan. Även de mycket restriktiva valen
när det gäller kosten är en markör men har främst till syfte att förvalta kapitalet
i form av den vältränade och muskulösa kroppen som man åstadkommit eller
hoppas kunna bygga upp med ytterligare arbete.
Klagandet i samband med måltider inom detta område av den perfekta kroppen
och den optimala kosten rör sig för det mesta om mat som man erbjudits, och
kanske till och med ätit, trots att man inte borde. Klagandet har ingenting att
göra med maten skulle vara av dålig kvalité eller smaka illa. Tvärtom är den ofta
både god, vällagad och aptitligt serverad med mycken omtanke och ofta i ett
trevligt socialt sammanhang. Trots det, eller kanske just därför, kan det hända
att denna mat blir föremål för klagan. Som exempel kan nämnas en mycket
vältränad och muskulös ung kvinna som sa till sin uppenbarligen mycket starke
sambo att: Vi kan inte besöka din syster ikväll eller fler gånger alls om hon inte
skärper till sig. Hurdå menar du? svarade han. Det var ju kul när vi var där
sist. Kvinnan svarar: Ja men hon har ju lurat oss att äta våfflor tre gånger nu. Vi
måste sluta gå dit. Den unge mannen håller med. Ja, du har rätt. Jag säger att vi
måste vara hemma och plugga ikväll.
Risken för ett upprepat tillkortakommande och falla för frestelsen att åter äta
systerns goda våfflor utgör ett problem som måste lösas. För att undvika klagan
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har man här alltså valt att avstå från en social samvaro med en släkting som man
i princip förefaller gilla. Hon försätter paret i en situation då det finns risk för
att de avviker från de regler som satts upp för sitt ätande. Detta leder till känslor
av misslyckande och skuld i efterhand. De sociala uppoffringar som görs leder
kanske ibland också till klagan men den klagan som behandlas här är riktad
mot livsmedel och maträtter samt de personer som tillhandahåller dessa. Det
kan även vara själva sammanhanget då det är socialt vedertaget att dessa icke
önskvärda livsmedel ska intas som blir föremål för denna klagan. Julen är ett
typiskt sådant exempel. ”Vi har bara satt stora kryss över hela julen i vår kalender” sa en person när julens energirika mat kom på tal.
Vid ett seminarium framfördes att livsmedel kan variera trots att de är av
samma typ. Det är t ex skillnad mellan en grön och en brunprickig banan, ur
näringssynpunkt. Förutom mognadsgrad kan det också röra sig om att de har
vuxit i olika jordmån eller att det har varit variationer i väderleks- och lagringsförhållanden. Detta stör det kontrollbehov som kan vara starkt vid en strävan
efter den perfekta kroppen. En person sa till en annan vid ett sådant tillfälle att
”där hör du, vi ska hålla oss till våra bars och pulvershakes, då vet man vad man
får i sig”. Detta kan utan tvekan tolkas som missnöje över hur oberäkneliga och
opålitliga de flesta livsmedel kan vara. Moder jord gör sitt bästa men att kunna
läsa på en innehållsförteckning och veta att man får exakt det som står där varje
gång såsom det blir i en standardiserad produkt ansågs här vara att föredra
jämfört med att chansa på något så vildvuxet som en råvara. Trovärdigheten i
innehållsförteckningar diskuterades inte.
Vid ett annat tillfälle yttrades följande: ”Vi var ju hos Mimmi igår och tror
du inte att hon hade gjort semlor!” Detta yttrades med ett indignerat tonfall
som om det vore fråga om ett försök att förgifta sina gäster. ”Naturligtvis åt jag
ingen men hur kan hon bara komma på tanken?” Det var frågan om ett klart
fall av förorättad klagolåt över att ha blivit bjuden på semlor. Denna gång var
det mera ett konstaterande av att värdinnan måste vara helt bakom flötet och
klagan gällde i första hand att hon kunde tro att gästen skulle kunna godta semlor som acceptabel föda. Detta var så främmande för gästen att hon upplevde sig
förorättad bara av tanken på att någon kunde tro detta om henne. Vid ett annat
tillfälle åts en grönsaksgryta som vid tillfället då den intogs ansågs vara helt i
linje med det korrekta sättet att äta. I efterhand framkom det dock att denna
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inte bara innehöll olja, vilket varit önskvärt, utan även en hel del margarin. Som
om inte det vore nog illa fanns det också en del grädde i densamma och det
var att betrakta som oacceptabelt och föranledde missnöjesyttringar. Dock var
grytan redan uppäten och bedömdes vara mycket god. Den person som lyssnade
på detta föreslog olika sätt att kompensera för den uppkomna situationen. Det
rörde sig om att öka träningen i kombination med extra fettsnål mat under ett
antal dagar. Lösningen godtogs av den som ätit grönsaksgrytan.
Av dessa exempel från undervisningssalen, där näringslära stått i fokus, kan
jag konstatera att ibland läggs det fram oväntade värderinga som påverkar, inte
enbart kostvanorna, utan även det sociala samspelet mellan de som står innanför respektive utanför dessa värderingsmönster.
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DEL 4

Exempel från
det dagliga livet

Den bekymmersamma maten
– äldre reflekterar över ändrade
livsförhållanden
Margaretha Nydahl

G

enom vår livsresa går vi genom stadier av välbefinnande men för de
allra flesta också olika sjukdomstillstånd. Av Sveriges drygt 9 miljoner
invånare är cirka 19 procent över 65 år och många i denna ålderskategori
lever sina sista år ensamma (Statistiska centralbyrån, 2013). Medellivslängden
har dessutom ökat kraftigt sedan början av 1900-talet vilket bland annat beror
på ökad kunskap om hygien och nutrition samt utveckling av nya mediciner.
Äldre utmärker sig som en heterogen grupp på flera olika sätt och förändringar i
deras såväl fysiska som psykiska funktioner är tydligare än i någon annan åldersgrupp. Resultat från ett stort antal studier visar dessutom entydigt att risken för
äldre att bli undernärda är högre i vissa riskgrupper såsom de med otillräcklig
inkomst att köpa mat, de som är socialt isolerade och de som lider av sjukdom
eller andra faktorer som påverkar graden av ett självständigt liv. Ensamhet leder
ofta till depression bland äldre vilket i sin tur kan leda till försämrade matvanor.
Minskad aptit och färre lagade, kompletta måltider är särskilt vanligt bland de
allra äldsta och risken att drabbas av undernäring/malnutrition och en eventuell
utveckling av det som inom medicinska sammanhang brukar definieras som
åldersrelaterad anorexi, är därför stor. Det är således inte åldrandeprocessen i
sig som orsakar ett försämrat ätande bland äldre personer men varje orsak som
bidrar till att energi- och näringsintaget blir begränsat ökar risken för under
näring i denna grupp. Det är just undernäring som ligger till grund för att
många äldre inte klarar att leva hemma längre utan tvingas till hjälp utifrån eller
att leva sina sista dagar på institution (Saletti, 2007).
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I linje med resultat om den allt större andelen undernärda äldre har intresset
ökat för att söka kunskap och beskriva olika bakomliggande faktorer som påverkar äldre individers val av mat – och framförallt för att undersöka när och varför
ett försämrat matintag inträder bland äldre.
Mot ovansående bakgrund har forskare vid Institutionen för kostvetenskap i
samverkan med andra såväl nationella som internationella forskare genomfört
studier bland äldre kvinnor enbart, men också bland såväl kvinnor som män i
åldersgrupper som karakteriseras som ”yngre äldre” och ”äldre, äldre”. Majoriteten av studierna har genomförts bland hemmaboende främst för att studera
vilka faktorer som har påverkat och påverkar mat och måltider i den äldre populationen när man fortfarande själv har möjlighet att göra egna val. Intresset för
att delta i de olika studierna har övergripande varit gott. Vid en bortfallsanalys,
när vi ifrågasatte av vilka anledningar, vilka åldersgrupper och vilka – i detta fall
kvinnor- tackat nej att delta i studier framkommer tydliga resultat (Sidenvall,
Fjellström, Andersson, Gustafsson, Nygren & Nydahl, 2002). De allra yngsta
– mest aktiva – liksom de allra äldsta kvinnorna (≥80 år) var de som i störst
utsträckning tackade nej att deltaga. Orsakerna bland de allra äldsta var bland
annat sjukdom vilket exempelvis angavs vara försämrad rörlighet eller demensrelaterade sjukdomar. Andra orsaker var att man ansåg sig ha bristande tid, eller
svarade att man var alltför trött eller svag. Dessutom svarade många att de helt
enkelt inte ville delta i forskningsstudier eller ansåg sig inte ha något att bidra
med. Det är därför viktigt att ta i beaktning att, i likhet med andra internationella studier det är huvudsakligen en ”mellangrupp” av äldre kvinnor som
medverkar i forskningsstudier varför bilden av äldre kvinnor, mat och måltider
i stor utsträckning beskrivs utifrån en begränsad grupp (van´t Hof, Hautvast,
Schroll & Vlachonikolis, 1991).
I en livsloppsanalys bland äldre européer beskrivs hur matvanor och matrelaterade sysslor har formats och förändrats under livet (Mattsson Sydner, Sidenvall, Fjellström, Raats & Lumbers, 2007). När deltagarna tillfrågades om hur
deras matvanor förändrats återgav de en återspegling av sina liv- såväl mindre
som större händelser. Särskilt de äldsta som levt under tider då tillgången av mat
var mycket begränsad beskrev en enorm förändring av hur matrelaterade sysslor
utfördes förr i relation till hur de utförs idag i linje med den tekniska utveckling
och sociala välfärd som återspeglas i samhället. En majoritet av deltagarna som
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gift sig och fått barn beskrev familjemåltiden som mycket viktig såväl under
barndomen som när de var vuxna och bildat egen familj. Det sociala nätverket,
vilket för de flesta främst var den traditionella kärnfamiljen var en avgörande
faktor för mat, ätande och matrelaterade sysslor under hela livet. Således visar
denna studie, i likhet med andra studier bland äldre, att matvanor inte endast
är en fråga om individuella val utan också en viktig faktor för social gemenskap.

Äldre kvinnor
– ambitionen att laga mat som man alltid gjort
Att inte längre planera för och dela måltiden med sina barn, make/sambo eller
nära vänner innebär särskilt för många äldre kvinnor att måltiden förlorar sin
mening (Sidenvall, Nydahl & Fjellström, 2000). Detta kan på sikt även få andra
konsekvenser genom att själva ätandet begränsas och såväl energi- som näringsintaget minskar. I våra egna studier har vi funnit att de allra äldsta kvinnorna
(84-88 år) i och för sig har ett varierat livsmedelsintag, men att i linje med
att portionsstorlekarna blir mindre minskar även energiintaget (Andersson,
Nydahl, Gustafsson, Sidenvall, & Fjellström, (2003). Orsakerna till en eventuell utveckling av undernäring bland hemmaboende äldre har visat sig vara flera
– hög ålder som redan nämnts, men också begränsad ekonomi, längre avstånd
till livsmedelsbutik och/eller social isolering. Det sistnämnda kan vara anledning till en alltmer begränsad aktivitet vilket i sig, utöver undernäringen, är
ytterligare en ohälsosam faktor som kan leda till ett anorektiskt åldrande. För
kvinnor i den äldre generationen betyder att laga mat att ge måltiden som en
gåva samtidigt som det innebär att få fortsätta med sina vanor och dagliga rutiner. Det är ett sätt att hantera vardagen och dessa aktiviteter håller dem aktiva
och friska vilket är förutsättning för självständigheten. Maten som kvinnorna
vill laga utgörs av beprövade recept och rätter medan att laga nya rätter som
kräver nya ingredienser var något man känner visst motstånd inför. Så länge
de lagar mat som de alltid gjort kände de att de behärskade sin matsituation.
När de inte längre har ork eller kraft väljer de hellre att förenkla snarare än att
lära sig nya recept eller att köpa färdigmat. Ensamstående kvinnor uttryckte
att de i första hand tog hjälp av sin dotter medan sammanboende tog hjälp av
sin make/sambo. Dessa kände till hur de brukar välja och laga sin mat. Samtidigt var det viktigt att de inte tog över utan att de var ett stöd (Sidenvall
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et.al. 2000; Gustafsson, Andersson, Andersson, Nydahl, Sjödén & Sidenvall,
2002; Gustafsson, Andersson, Andersson, Fjellström & Sidenvall, 2003). Att
köpa färdiga rätter är något som visade sig vara vanligast bland de ensamstående
”äldre, äldre” men som accepterades främst för att få vara självständig och inte
behöva ta hjälp av kommunen. Att stimulera livsmedelsinköp och matlagning
i så stor utsträckning - och så länge som möjligt är således en viktig strategi ur
flera aspekter och bör i sig ses som ett sätt att behålla sin frihet liksom en viktig
hälsofrämjande åtgärd bland äldre, främst kvinnor.
I det EU-finansierade projektet ”Food in Later Life” (2003-05) ingick att studera hur äldre reflekterar över, hanterar och uttrycker sina tankar om hälsosamma budskap och hur de omsätter detta till sitt eget ätande och hantering av
mat (Turrini et.al, 2010; Lundkvist, Fjellström, Sidenvall, Lumbers & Raats,
2010). Drygt 500 ensamboende eller sammanboende män och kvinnor, i åldersgrupperna ≥ 65-74 och ≥ 75 år, fortfarande boende i sitt eget hem intervjuades
i respektive deltagande land. Bland resultaten framkom tydligt att det fortfarande, i samtliga länder, är kvinnas uppgift att ansvara för mat och måltider
även bland sammanboende äldre. De allra flesta hade tillgång till bil och det var
vanligt att det var mannens ansvar att köra till och från de större matbutikerna.
De framkom tydligt dock att kvinnorna annars helst handlar ensamma och att
man ser mannens främsta uppgift är att bära maten. Om mannen handlade
ensam uttryckte kvinnorna en oro att männen handlar mer än planerat. De just
beskrivna rutinerna och resultaten kan tolkas som ett mindre problem. Men
vid eftertanke kan just detta vara en orsak till att männen uttrycker oro inför
framtiden när matfrågan diskuteras.
Minskad rörlighet och sjukdom åtföljs ofta med stigande ålder. I de studier
där vi undersökt hur t. ex handikapp påverkar matsituationen uppger en del
att man försöker leva ett så normalt liv som möjligt och att man ignorerar sin
sjukdom (Gustafsson, et. al. 2002; Gustafsson, et.al. 2003). Sjukdomar som
rheumatoid arthritis, Parkinskons sjukdom och stroke förhindrar möjligheten
att utföra matrelaterade sysslor i varierad utsträckning. För rörelsehindrade och
handikappade kvinnor är det viktigt att utföra matrelaterade vardagliga sysslor
självständigt och att utföra dem på det sätt som passar dem. Bland kvinnor med
reumatoid arthritis uttrycks att de tillämpar olika strategier som rationaliserar
matlagningen och sysslor relaterat till detta. Halvfabrikat används eller så lagas
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maten från grunden som alltid, men i större utsträckning tillagas mat som räcker
flera dagar och som kan värmas i mikrovågsugn. Att fortfarande ha förmågan
och lyckas laga mat och baka som tidigare i livet beskrivs som en stor tillfredställelse. Deras uttryck att vara självständig inkluderar uttryck som att inte vara
en börda, upprätthålla självbestämmande och att upprätthålla ordning i livet.
Åtgärder för att underlätta matrelaterade sysslor inkluderar stöd som underlättar
matlagningen, att utveckla åtgärdsplaner tillsammans med biståndsgivare och
att visa respekt för kvinnans självbestämmande.

Äldre män – matrelaterade sysslor och måltider
Äldre män har i olika internationella såväl som nationella studier utmärkt sig när
det gäller matrelaterade sysslor - särskilt de män som lever ensamma bland vilka
kunskaper om och erfarenhet av matlagning saknas (Se bl.a. Mattsson Sydner
et.al. 2007). Orsak till detta är att matrelaterade sysslor- såväl planering, inköp
och matlagning- oftast huvudsakligen varit och fortfarande är kvinnans ansvar.
I en studie om kokböcker från 1950-talet beskrivs att dessa ofta förmedlade en
slags hushållsideologi där kvinnor skulle lära sig laga mat för män (Neuhaus,
1999). Unga kvinnor från 50-talet är dagens äldre kvinnor som fortfarande tar
huvudansvaret för matrelaterade sysslor.
Att inte vara delaktig i matlagningen kan få konsekvenser för mannens ätande
om kvinnan blir sjuk eller inte längre finns i livet. Just detta fenomen, det vill
säga att inruta sitt liv efter en förändrad livssituation har studerats av Fjellström,
Starkenberg, Wesslén, Tysén-Bäckström & Faxén-Irving (2010). Studiens syfte
var att undersöka hur personer som bor tillsammans med personer med Alzheimer upplever aspekter i vardagen såsom livsmedelsval, matlagning och andra
matrelaterade sysslor. Resultaten från fokusgrupper visade tydligt att, särskilt
män, intar en ny roll när deras fru blir sjuk. De upplever sig själva som oerfarna
att ta över dessa sysslor liksom att de känner sig osäkra att ha tillräckliga kunskaper att laga mat med tillräckligt bra näringsinnehåll. Det framkom också
att de saknade inte bara den sociala betydelsen att äta måltiden tillsammans,
utan också helheten kring måltiden vilket innebär planerandet, valet av mat,
inköp, förberedelser liksom att laga maten tillsammans. Författarna betonar att
dessa resultat är viktiga att förmedla till hälso- och sjukvården för att bemöta
den oro som finns bland anhöriga, särskilt bland män, för att kunna stödja och
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underlätta den nya livssituationen. I studier av Kullberg, Åberg, Björklund &
Sidenvall (2008) och Kullberg, Björklund, Sidenvall & Åberg (2011) framkom
också att ensamstående män använder sig av färdigmat, halvfabrikat och matlådor i större utsträckning än de sammanboende männen gör. Män uttryckte
att de agerar på ett mer rationellt sätt och att man fann strategier för att hantera
sina vardagliga måltider. En del män finner stimulans av att laga mat medan
andra helt saknar erfarenhet av dessa vardagliga sysslor eftersom det till största
delen varit hustruns/sambons uppgift tidigare i livet. Flera deltagare uttryckte
en ängslan över hur du skulle kunna hantera matsituationen om deras partner/
hustru/sambo drabbas av sjukdom eller går bort.

Äldres reflektion över motsägelsefulla hälsobudskap
Bland resultaten från ”Food in later Life” (2003-2005) underströk ett flertalal
deltagare att de följde sina egna tankar och invanda beteenden hur de skulle
äta istället för att förlita sig på att experter skulle vägleda dem (Lundkvist et.al,
2010). Att följa hälsobudskap eller inte var mycket en fråga om ålder. Hög
ålder, och framförallt åldrandet i sig, kunde både ses som ett skäl att vara uppmärksam på hur man äter medan andra menade att hade man ätit som man
alltid gjort och fortfarande gjorde och levt så här länge så behövde man inte
bry sig om vad som förmedlas via media. När deltagarna diskuterade mat i
relation till sin egen hälsa beskrevs detta som” mat de försöker undvika” och
”mat de behöver lägga till i sitt dagliga ätande”. Vidare, mat kategoriserades
som ”bra” eller ”dålig” sett ur ett hälsoperspektiv. Andra menade att ett och
samma livsmedel kan både uppfattas som bra eller dåligt beroende på vilken
aspekt som lyfts. Ett exempel på detta var betraktelsen av grönsaker vilka ur ett
perspektiv ses som ett hälsosamt livsmedelsval men också som ohälsosamt på
grund av dess innehåll av bl.a. pesticider. Att koka maten beskrevs som ett hälsosamt sätt att laga mat medan att steka maten beskrevs som det motsatta. En
övervägande skepticism uttrycktes bland annat för processad- och , förpackad
mat. Ett uttalat misstroende mot bekvämlighetsmat var också tydlig eftersom
man menade att det var svårt att veta exakt vad dessa produkter innehåller och
att de ofta innehåller tillsatser. Hemlagad – och naturlig mat, i denna grupp
avsågs mat som undergått minst processande innan de når köket, och beskrevs
därför som mest hälsosam.
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Som en övergripande reflektion vid analys av de ovanstående intervjuerna kan
noteras att äldre européer, inkluderat svenska äldre konsumenter, väljer sättet
att hantera och anpassa sig till hälsoinformation och hälsobudskap utifrån sin
egen vardag och livssituation. Vid en jämförelse bland svenska äldre och rumänska äldre konsumenter framkom i en annan av våra studier dock tydliga kulturella skillnader (Vintila, Marklinder, Nydahl, Ibstrat & Kuglis, 2009). Äldre
svenska deltagare uppgav sig ha bättre tillgång till hälsoinformation än rumänska
äldre och såväl livsmedels- som näringsintag visades överlag vara bättre bland de
svenska deltagarna. Vidare uppgav de svenska deltagarna i större utsträckning ha
ett större intresse för fysisk aktivitet än de rumänska deltagarna. Dessa kunskaper
är intressanta sett ur flera perspektiv. I linje med att vårt land blir alltmer mångkulturellt är det viktigt att professioner som i sitt arbete bland äldre också har
kunskap om deras sociala- och livsstilsrelaterade bakgrund där mat- och måltidsvanor utgör en viktig del. En förförståelse och insikt i vad som ligger till grund
för detta ger förutsättningar för att fokusera mot relevanta och möjliga strategier
som i förlängningen kan leda till bättre matvanor och ett hälsosamt åldrande.

Äldre personers oro kring mat och måltider
Rent övergripande har institutionens forskning bland just hemmaboende äldre
visat att det finns en oro kring mat och måltider. Kvinnor uttrycker en oro att
inte kunna fortsätta laga mat som man alltid gjort liksom att man inte känner
lust att äta mycket beroende av att man inte längre planerar och lagar mat till
andra. Män baserar sin oro på att de saknar erfarenhet av matrelaterade sysslor.
Majoriteten, såväl kvinnor som män, har en önskan att bo hemma och klara sig
själva så länge som möjligt. Kanske kan man tolka det som oron handlar om
att inte få tillräckligt med mat i sig – det som speglas i medias beskrivning av
att allt fler äldre idag drabbas av undernäring. Officiella siffror från sjukhus och
äldreboenden understryker denna problematik varför dessa svårigheter bland
hemmaboende äldre troligen existerar fast vi inte vet exakt hur. Dessa fakta,
sammantaget med de fynd som vår forskning bygger på, har föranlett oss att
fundera på hur dessa problem kan förebyggas och hur en trygghet kring den
egna matsituationen kan förmedlas. Vilka strategier och redskap behövs och vad
kan tillföras i vardagen så att den bekymmersamma maten istället upplevs som
en komponent som ger livslust, välbefinnande och god hälsa?
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”Matskola för äldre” – implementering av
forskning till samhällets äldre medborgare
Mot den bakgrund som beskrivits ovan och vid avslutning av forskningsprojektet ”Food in Later Life” stod vi i begrepp att presentera de viktigaste resultaten. Olika förslag om implementering bland olika forskare, för hälso- och
sjukvårdspersonal, för politiker m fl diskuterades. Vi i den svenska forskargruppen ansåg att det bästa sättet att hantera resultaten var att bemöta de matrelaterade problem som identifierats och ”ge tillbaka” redskap, strategier och
kunskaper så att de äldre känner sig trygga att hantera sin matsituation idag
men också i framtiden. I linje med dessa tankar växte idén om en ”Matskola
för äldre” fram (Matskola för äldre, 2007). Tanken med matskolor är att de
ska genomföras och ledas av kvalificerade kursledare som till exempel dietister, kostvetare eller lärare inom hem- och konsumentkunskap – professioner
med ämneskunskaper inom näringslära, sensorik, livsmedelshygien, produktkännedom, livsmedelsvetenskap liksom matlagningsmetoder. Våren 2007
startade den första matskolan i Uppsala. Under flera år genomfördes flera
matskolor om året i kommunenes regi i samarbete med Institutionen för kostvetenskap. Efter utannonsering fylldes varje arrangerad matskola vilket resulterade i att drygt 350 deltagare – såväl kvinnor som män och ensamstående
såväl som sammanboende deltagit.

Matskolor – social gemenskap och
matrelaterade strategier för såväl kvinnor som män
Att finna lösningar som främjar hälsan och minskar andelen undernärda är
en stor utmaning. Matskolorna syftar till att underlätta så att äldre på egen
hand ska känna trygghet att göra medvetna val om hur man kan bibehålla sin
hälsa och välbefinnande i ålderdomen. Många äldre behöver stöd att omsätta
a ktuella rekommendationer och riktlinjer till vad som utgör en hälsosam måltid. Utbudet i livsmedelsbutikerna är nästintill obegränsade men att välja utifrån sin egen situation och hälsotillstånd kan för många vara en utmaning som
är alltför svår att hantera. Sedan matskolorna initierades har de genomförts i
många av landets kommuner från norr till söder. Idén med matskolorna har på
olika sätt uppmärksammats i media som en uppskattad hälsofrämjande- och
social aktivitet bland äldre som fortfarande bor hemma.
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För att ytterligare förstå äldres eventuella oro för maten i vardagen ombads ett
hundratal deltagare i matskolorna att svara på en enkät. Analysen av denna enkät
(Nydahl, Koochek & Fjellström, opublicerat material) visade bland annat att
deltagarna sökte sig till matskolorna för att öka sin kunskap om matlagning rent
generellt. Majoriteten uppger att de efter matskolan tycker sig ha erhållit tillräcklig information och strategier för att hantera sin matsituation även om de skulle
känna sig svaga eller bli sjuka. En stor andel uppger att de efter matskolorna i
större utsträckning tar hjälp av den märkning som finns på livsmedelsförpackningar vid dessa val. De uppger vidare att de lärt sig hur de kan göra avvägningar
vid val av olika produkter, så att de med en större säkerhet och tillförsiktighet kan
välja de, för dem, mest adekvata livsmedlen. Utvärderingarna visar också att deltagrana har ändrat sina tankar kring mat samt sina vardagliga mönster kring matoch måltider och en klar majoritet uppger att de gemensamma måltiderna under
kursen är positiva och stimulerar till måltidsmöten också efter kursens slut.
”Matskola för äldre” kan således ses som ett viktigt komplement av den framtida hälsofrämjande och preventiva äldrevården för att oron med maten i möjligaste mån skall kunna motarbetas. Tanken med matskolorna är att de ska
attrahera personer som just har gått i pension eftersom det är en period i livet
som innebär en förändring på flera andra plan. De beskrivna matskolorna kan
därför erbjudas landets nyblivna pensionärer. Många ändrar sina dagliga rutiner vilket bland annat kan innebära att mer tid kan läggas på planering av mat
och måltider och att allt fler måltider äts i hemmet. Att vänta ytterligare år kan
innebära att de äldre som då redan kan ha utvecklat en undernäringsproblematik varken orkar eller kan delta i en matskola. Det är således viktigt att fånga
upp de friska äldre för att underlätta för dem att skapa en positiv vardag kring
mat och måltider. Min uppfattning, efter att såväl ha utarbetat som utvärderat
de aktuella matskolorna, är att om fler matskolor kunde implementeras i landets
kommuner skulle det kunna innebära att allt mer fokus kan riktas från de sjuka
äldre till de friska äldre. Andelen svaga multisjuka skulle kunna minska i antal
och framförallt kan matskolorna leda till att äldre inte längre tvingas till en ofrivillig isolering i samband med ätandet. Konceptet med matskolor har en potential att utvidgas och också inkludera andra livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet
i alternativa former. Härigenom skulle det i större utsträckning tas hänsyn till
hela människan vilket idag ofta är alltför begränsat inom hälso- och sjukvården.
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Med dessa ord väljer jag att avsluta detta kapitel med ett citat. Under ett
avslutande möte efter genomförandet av studien ”Food in later Life” redogjorde
de europeiska forskarna för sina fynd. Förvånansvärt lika resultat presenterades
varför följande fråga framfördeses: hur ska vi kunna bistå äldre medborgare med
vår kunskap så att oron för maten och undernäringsproblemen i denna grupp
minskar? Då reste sig Louise Davies – de 80 åren dryga och med en bakgrund
som geriatrisk dietist från England – spände ögonen i oss alla och sa:
”You have to do something before the trousers are too loose”

Louise Davies
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Tiden räcker inte till – småbarnsföräldrars måltidsdilemma
Helen Göranzon

T

iden är en resurs som alla har lika mycket av, till skillnad från resurser
som pengar och kunskap. Många klagar över att de har för lite av dessa
resurser generellt men bland småbarnsföräldrar är det påtagligt hur ofta
man hör att de klagar på att tiden är för knapp för allt de vill göra, ”livspusslet”
går inte ihop. Många småbarnsföräldrar förvärvsarbetar heltid och ska förutom
detta även sköta de sysslor som hör till hem och barn. I Sverige har SCB genomfört två tidsanvändningsstudier 1990/91 (SCB, 1992) och 2010/11 (SCB, 2012)
för att ur ett jämställdhetsperspektiv studera hur tidsanvändningen fördelas
mellan män och kvinnor i olika typer av hushåll. Generellt har kvinnor minskat
tiden för hemarbete under denna period till förmån för ökat förvärvsarbete.
För småbarnsmammor kan man se en minskning av hemarbetet med ungefär
90 minuter per dag. Att ha ont om tid påverkar de verksamheter som måste
utföras i ett hem. Till det mest basala hör sysslor som är kopplade till mat och
måltider men tiden ska också räcka till för att sköta barnen, den egna omvårdnaden, social kontakter, fritidsaktiviteter och sömn. Om man jämför den generella
utvecklingen under den senaste 25-årspeioden har tiden för måltider, personlig
omvårdnad samt sömn inte förändrats. Däremot har den fria tiden, den tid som
klassas som fritidssysselsättning ökat både för män och kvinnor under samma
period. I vissa grupper ser tidsanvändningen annorlunda ut, det är t ex föga
förvånande att småbarnsföräldrar är den grupp, som i medeltal, har den högsta
totala arbetstiden om förvärvsarbete och hemarbete läggs ihop (SCB, 2012).
Att planera, handla, tillreda och servera mat är en verksamhet som dagligen
måste utföras i hemmet. Det är också något som fått stort utrymme i media.
Floran av tv-program, tidningar och sociala medier där maten spelar en central roll, har ökat dramatiskt under de senaste åren. Trenden att laga ”mat från
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grunden” har i vissa grupper fått renässans, vi möts av uppmaningar om att
göra långkok, surdegsbaka bröd och tillverka vår egen korv. Långsamheten
hyllas när det gäller matlagning som en motvikt mot det stressade liv många
lever. Matintresset hos befolkningen har vuxit och mängder av kokböcker med
olika inriktning produceras. I en OECD-rapport (OECD, 2011) rapporteras att 80 % av svenskarna dagligen lagar mat, vilket är den högsta siffran i
studien. Däremot ligger tidsåtgången för matlagning (62 minuter), 18 minuter
under OECD-genomsnittet. Samtidigt är mat och måltider också ett område
som andra upplever som ointressant, något som man inte vill lägga sin tid
på. Vilken mat som lagas och äts varierar från person till person, för en del är
det viktigaste att näringsbehovet tillgodoses och kroppsvikten inte ökar. Vissa
tycker att maten ska ge bästa möjliga fysiska prestation medan miljöaspekterna
vid matvalet väger tyngst för andra. Hur vi väljer att äta är ett sätt att tala
om vilka vi är, men våra resurser i form av tid och pengar påverkar våra val.
Man kan som ekonomen Becker (1965) se på hushållet som en produktionsenhet där rationella individer försöker maximera nyttan. Detta innebär att tid
och pengar är sammanflätade och att familjen lite förenklat kan maximera
nyttan genom att ägna sig åt lönearbete och köpa olika typer av hushållsarbete,
t ex mat som någon annan har lagat, vilket Pipping Ekström och Hjälmeskog
(2006) har beskrivit.
Laga mat är ett begrepp som innebär olika saker för olika personer. För en
del är det att från olika råvaror tillreda en måltid medan laga mat för andra kan
innebära att i huvudsak använda bekvämlighetsprodukter t.ex. att värma en
djupfryst pizza. I en dansk undersökning har Bonke (1996) visat att utgifterna
stiger för bekvämlighetsprodukter i hushållen när inkomsterna ökar och tiden
är en bristvara. Maten och måltiderna i en småbarnfamilj innebär för de flesta
att kunna ge familjemedlemmarna tillräckligt med energi och näringsämnen.
Många ser även familjemåltiden som ett tillfälle för samtal och fostran (Larsson,
Branscomb & Wiley, 2006). För dagens unga föräldrar i 30-årsåldern har det
inte varit självklart att mamma eller pappa, vilka båda ofta arbetat utanför
hemmet, lagat mat från grunden. I denna generation har många vuxit upp med
hel- eller halvfabrikat både på middagstallriken och i skolmatsalen. Det kan
istället ha varit måltiderna hos far- och morföräldrarna som förknippats med
matlagning och samvaro.
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Medelhushållet som beskrivs med siffror i statistiken finns naturligtvis inte
i verkligheten, men bakom siffrorna finns en mängd hushåll som gör olika val,
när det gäller de delar som går att påverka.
I det följande exemplet vill jag visa hur två slumpvis valda småbarnsfamiljer
som jag intervjuat, kallade familj A och familj B, utvecklat delvis olika matlagningsstrategier för att få sina livspussel att gå ihop. Familjerna A och B med
vardera två barn mellan 3 och 6 år, bor i radhus i ett nybyggt villasamhälle
i Mälardalsområdet. Alla fyra föräldrarna har högskoleutbildning och arbetar
heltid med flexibel arbetstid. De pendlar till sina arbetsplatser som ligger på
en halv till en timmas pendlingsavstånd från bostaden. Det finns bara en liten
servicebutik i närheten av bostadsområdet, men en större livsmedelsbutik ca
3 km från bostaden. Familjerna har ungefär samma rutiner när det gäller att
hämta och lämna barnen på förskolan. Den ena föräldern lämnar barnen på
morgonen medan den andra föräldern hämtar barnen på eftermiddagen. På
det sättet förkortas barnens tid på förskolan och båda föräldrarna kan arbeta
heltid, med arbetstiden förskjuten till tidigare morgnar för den ene och senare
k vällar för den andre föräldern. Gemensamt för båda familjerna är att maten
som serveras ska vara nyttig och att måltiderna ska vara trevliga utan tjat och
bråk, men för att nå dit har man valt olika strategier.
För familj A ligger focus på att matlagningen ska gå snabbt, så att barnen inte
blir för trötta för att äta.
”Vi har max 20 minuter på oss när vi kommit hem vid femtiden, innan maten ska stå på
bordet, annars utbryter kaos.” Pappa i familj A

Familjen vill att maten ska vara nyttig och köper ingen ”skräpmat” däremot ofta
färdigmat som lagats i butiken och som de vet att barnen tycker om. Familjen
vill prioritera andra saker än matlagning – som att leka med eller läsa för barnen.
En dag i veckan går hela familjen på barn och vuxengymnastik i den nybyggda
sporthallen. Överhuvudtaget prioriterar familjen att vara tillsammans några
timmar innan läggdags framför att lägga tiden på matlagning.
”När man har så små barn som vi har, blir veckan lätt en transportsträcka, och det är
under helgen vi lever.” Mamma i familj A
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Föräldrarna har bestämt ett antal snabba maträtter, som de äter till vardags och
tycker inte att det behövs så mycket variation. Det viktiga är att barnen tycker
om maten. Däremot vill de att familjen äter tillsammans. Under helgen när har
de mer tid lagar de mat som får ta lite längre tid och prövar ibland nya recept.
Men ingen av föräldrarna är speciellt intresserade av att laga mat, de ser det mer
som ett måste.
Familj A storhandlar under helgen, under en period prenumererade de på
färdiga matkassar men de tyckte inte att menyerna passade för familjen och att
det tog för lång tid att laga rätterna. Att handla på nätet är dock något som de
tror skulle passa just deras familj och ge dem mer tid för andra sysselsättningar.
Överhuvudtaget tycker familj A att utbudet av bekvämlighetsmat vuxit under
de senaste åren och att det är relativt enkelt att hitta bra middagsalternativ. Den
lokala butiken har också utökat och anpassat sitt sortiment av bekvämlighetsmat för att möta de pendlande invånarnas behov. Matkostnaderna har dock
blivit högre sedan de började köpa mer färdiglagad mat, men eftersom båda
föräldrarna arbetar heltid, är det något de unnar sig.
Familj B har sedan ett halvår helt ändrat användningen av sin tid i hemmet.
Föräldrarna upplevde att de förut klagade på att de aldrig hade tillräckligt med
tid för något de ville göra.
”Vi insåg att vi ville ha mer makt över vår tid eller vårt liv, och valde att satsa på maten.”
Mamma i familj B

Miljöfrågor är viktiga för familjen och de vill framför allt äta livsmedel som
inte har transporterats långa sträckor. De ville också involvera barnen i en
gemensam aktivitet, efter att ha tillbringat hela dagen på olika håll. Även om
barnen är små, är det viktigt att de får vara med om olika saker som görs i ett
hem. Föräldrarna upplever att barnen tycker att det är spännande och roligt
att hjälpa till med olika sysslor. Den förälder som kommer först hem med barnen, börjar med maten. Familjen tycker det är roligt att laga mat, det blir inga
avancerade rätter, men de lagar mat av råvaror. De har gjort en basmeny för en
vecka som varieras med de grönsaker som finns beroende av säsong. Familjen
storhandlar en gång i veckan. Grönsakerna köper de av en odlare i närområdet
en gång per vecka. Att åka och handla grönsakerna har blivit en trevlig utflykt
för hela familjen.
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”Även om barnen är små försöker vi involvera dem i matlagningen. Det är viktigt på sikt
att de hjälper till. Mat är ingenting som trollas fram.” Mamma i familj B

Föräldrarna vill ta vara på barnens nyfikenhet och tycker att det är viktigt att de
vet varifrån maten kommer. Eftersom det har varit första sommaren i det nya
huset, har de prövat på att odla lite själva, med varierande resultat. Barnen har
tyckt att det har varit spännande att se hur det växer i jorden och att få skörda
egna rädisor och morötter.
De två exempelfamiljerna har valt olika strategier att för att hantera bristen på
tid för inköp och matlagning. Familj A som satsat på bekvämlighet och snabba
lösningar konstaterar att matkontot skulle kunna vara lägre om de valde billigare alternativ och gjorde mer själva, men att de prioriterar att på detta sätt köpa
sig tid för att kunna göra andra saker. Familj B satsar medvetet på att mat och
matlagning för att få den sorts mat de tycker är god och nyttigt och väljer delvis
bort andra sysselsättningar.
Dygnets timmar går inte att öka, därför måste familjerna prioritera det som
är viktigast för just dem. Konklusionen av de två exemplen ovan blir att alla inte
kan eller att de inte har möjlighet, tid eller lust att laga mat från grunden varje
dag. Varje familj behöver därför planera måltiderna efter sina behov. För den
som inte vill laga mat behövs tidsbesparande bekvämlighetsalternativ av hög
näringsmässig och sensorisk kvalitet i butikerna. Vi kan se en tydlig trend när
det gäller ökningen av olika typer av bekvämlighetslösningar på matområdet.
Det kan röra sig om helt färdiglagade produkter, färska eller frysta, som bara
ska värmas, till möjlighet att köpa färdigplanerade matkassar, handla maten
på nätet eller minska tiden i affären genom att själv scanna sina varor innan
betalningen. Bekvämlighetsmaten har tidigare haft ett dåligt rykte, men idag
kan många tänka sig den lösningen ibland, även de som kan laga mat och ställer
höga krav på kvaliteten. Inkomst, familjestorlek och arbetstid påverkar intresset
för bekvämlighetsprodukter (Candel, 2001) men Scholderer & Grunert (2005)
menar att det inte innebär att man väljer att använda dem, även om man har en
positiv inställning till produkterna.
Livsmedelskostnaderna (enbart livsmedel) utgör idag 13 % av den d
 isponibla
inkomsten vilket är en dramatisk minskning sedan 1950-talet då maten utgjorde
ca 30 % av den disponibla inkomsten (SCB, HUT 2012). Även om en del av
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befolkningen har begränsande ekonomiska resurser och behöver tänka på att
välja billiga produkter så är många villiga att betala mer för bra livsmedel som
producerats på ett acceptabelt sätt. Tillgången på tid och pengar upplevs olika
när man jämför familjer, vissa familjer har ont om tid men anser ändå att mat
ska vara hemlagad och håller fast vid det konceptet (Johansson & Ossiansson,
2012). De flesta hushåll lagar fortfarande mat och tycker att måltiden är viktig.
Att ha grundläggande matlagningskunskaper innebär också att ha förutsättningar för att kunna värdera livsmedelskvalitet. Ju större kunskap man har om
mat och hur vällagad mat smakar desto mer kritisk blir man som konsument.
Kunniga konsumenter kommer sannolikt att prioritera kvalitet oavsett om det
gäller färdiga produkter eller råvaror. Här har skolmåltiden och skolämnet Hem
och konsumentkunskap en given plats som förmedlare av såväl matlagningskunskap, goda matvanor som kritisk konsumentkunskap till morgondagens
småbarnsföräldrar.
Ett sätt att spara tid för den som vill laga mat är att producera måltider som
inte är så komplicerade och som inte behöver innebära en ny smakupplevelse vid
varje måltid, utan att för den skull ge avkall på kvaliteten. Den fria tiden har
ökat sedan 90-talet, vi tittar mycket på tv och ägnar oss åt dator- och internet
användning medan tiden för social samvaro har minskat, (SCB, 2012). Ett alternativ för småbarnsföräldrar skulle kunna vara att utnyttja den fria tiden till att
äta tillsammans med andra familjer och på så sätt spara tid genom inte behöva
laga mat varje dag. Många studier visar också att de flesta uppskattar att äta
tillsammans med andra och att det ofta resulterar i att man äter bättre, t ex mer
frukt och grönsaker (Fitzpatrick, Edmunds, & Dennison, 2007).
Barnfamiljer efterfrågar ”vardagslösningar” för att måltiderna ska fungera på
ett bra sätt och för de flesta kommer antagligen en kombination av matlagning
från råvaror och användande av bekvämlighetsprodukter att utgöra grunden i
mathållningen. Hur kombinationen ska se ut bestämmer den enskilda familjen
men basala livsmedels och matlagningskunskaper ökar valfriheten och minskar
tidsåtgången.
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De små mikroorganismernas
storhet en hälsorisk
– att förebygga klagomål om
matförgiftningar
Ingela Marklinder

B

lodiga diarréer, buksmärta, feber, hjärnhinneinflammation, illamående,
kallsvett, kraftiga kräkningar, kvävning, ledvärk, mikroangeopatisk
hemolytisk anemi, missfall, njursvikt, sorg, synbortfall, yrsel, död. Orden
förekommer vid beskrivning av matförgiftningsutbrott och de är också exempel
på symtom eller konsekvenser orsakade av slarvig livsmedelshantering. I Sverige drabbas årligen uppskattningsvis en halv miljon personer av matförgiftning
efter intag av mat eller vatten. Kan det vara möjligt och hur stor är risken?
Det är juni månad och en dryg vecka kvar till midsommar år 2014. På Livsmedelsverket är det fortfarande lite lunchtomt. Jag diskuterar matförgiftningar
med mikrobiologen och smittskyddssamordnaren Mats Lindblad som arbetat
där sedan 2001, de första tolv åren som riskvärderare.
– Uppgiften baseras framför allt på två svenska intervjuundersökningar som
utfördes 1994 respektive 2009, säger han.
Jag påminner honom om Matup-studien från 1998 i Uppland, som visade
siffror i samma storleksordning som de ovan nämnda intervjuundersökningarna.
– Vi tror att om vi under ett år hade ställt frågan varje månad istället för vid ett
enda tillfälle under året så hade det sannolikt varit fler än en halv miljon som drabbas årligen. Men hur vi än gör ser vi bara toppen på isberget, säger Mats Lindblad.
Ett känt agens i utbrottsstatistiken är norovirus. Det sprids via mat. Detsamma gäller för Staphylococcus aureus, Bacillus cereus och Clostridium perfringens. För dessa tre finns ingen årtidsvariation. Däremot när det gäller zoonoser:
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campylobakter, EHEC, yersina och salmonella, är det vanligare att vi drabbas
under sensommaren eller tidig höst.
– Zoonoser är infektioner som kan överföras från djur till människor, direkt
eller indirekt via livsmedel, miljö eller vektorer. Man kan ha haft picknick i en
beteshage eller badat i närheten av nötboskap. Varför matförgiftningsutbrotten
ökar under sommaren kan också bero på att man då ofta har ett enklare beteende. Det är kanske svårare att tvätta händerna eller man slarvar med hygien vid
grillning. Det finns många faktorer, säger Mats Lindblad.
Det finns tre källor till utbrottsstatistik: intervju-undersökningar, antalet
rapporterade fall från läkare och laboratorier samt utbrottsutredningar från
kommunala myndigheter i samarbete med landsting. Data kommer även från
klagande människor som blivit sjuka och som anmäler det till miljökontoret.
Dokumentet Rapporterade, misstänkta matförgiftningar, som Livsmedelsverkets publicerar varje år, redovisar förhållandevis låg statistik: 2000–3000 fall
per år.
Ett av de allvarligaste utbrotten som ägt rum är det tyska EHEC-utbrottet
2011, som registrerade 4 400 fall. Femtio personer dog, däribland en svensk
kvinna som turistade i Tyskland. Att en svensk kvinna som avled inte finns med
i statistiken för de årligen rapporterade, misstänkta matförgiftningarna i Sverige
förklaras genom att hon blev smittad utomlands. Det visade sig även vara svårt
att spåra smittkällan.
– Det var ingen vanlig EHEC utan en E.coli-stam som normalt sprids mellan
människor men som hade fått en gen som kunde bilda shigatoxin. Stammen
kallas Escherichia coli 0104. Utbrottet visar på utmaningen att spåra smittkällor
i livsmedel. Tyska myndigheten frågade människor vad de hade ätit. De hade
ätit sallad, men kom inte ihåg att de även ätit groddar. Det var först när de
undersökte restaurangens menyer som de upptäckte att det serverats groddar
från egyptiska bockhornsklöverfrön, berättar Mats Lindblad.
EHEC har beskrivits som en risk för folkhälsan. År 2013 låg antalet rapporterade fall på 550 personer. Nötkreatur anses vara den viktigaste smittkällan och
infektionsdosen hos verotoxinproducerande Escherichia coli är mycket låg. Jag
berättar för Mats Lindblad om en intervjustudie som gjordes för några år sedan
inom EU-projektet CHANCE. Av 251 tillfrågade uppgav 20 procent av de äldre
att de brukade provsmaka rå köttfärs i samband med matlagning.

164

Exempel från det dagliga livet

– Det finns statistik på att folk insjuknat i EHEC-infektion efter att ha provsmakat rå köttfärs. Ett riskbeteende som kan ge upphov till en allvarlig sjukdom
är absolut en risk för folkhälsan, säger han.
– Vad vi vet om matförgiftningsutbrott är att det går fel med enkla saker:
dålig handtvätt, att man jobbar vid sjukdom, att inte ha rätt temperatur på
maten eller att man hanterar rått kött på fel sätt. Om de här enkla sakerna sköttes på rätt sätt så skulle många av problemen vara lösta, säger han.
Men är då problemet med matförgiftningar verkligen något problem i Sverige?
– Vi vet att det personliga lidandet kan vara nog så plågsamt även om de är
övergående. En del drabbas även av följdsjukdomar och komplikationer, som till
exempel ledbesvär. De som till exempel drabbas av EHEC kan utveckla HUS,
det vill säga hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket bland annat ger njursvikt i
och med att njurarnas funktion slås ut, säger Mats Lindblad.
Det är även viktigt att räkna på samhällskostnader i pengar. Campylobacterios,
salmonellos och EHEC är alla allmänfarliga, anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Direkta och indirekta kostnader har beräknats för livsmedelsbaserade zoonoser och dess följdsjukdomar. Antalet sjukdomsfall, inkomstbortfall,
medicin, transporter, öppenvård och slutenvård har lagts ihop. Enligt en SOUrapport 2010 kommer kostnaden för huvudsjukdomar och följdsjukdomar upp
i stora summor årligen: campylobacterios med följdsjukdomen Guillain-Barrés
syndrom kostar 253 miljoner; salmonellos 125 miljoner och EHEC inklusive
HUS 39 miljoner. Lägg till yersinios och shigellos, inklusive följdsjukdomarna
reaktiv artrit och funktionella tarmbesvär (irritable bowel syndrome, IBS) vilka
kostar samhället 39 respektive 37 miljoner per år.
Alla dessa matförgiftningar, en halv miljon om året. Orsakas utbrotten inom
livsmedelsföretagen som ju är skyldiga att följa livsmedelslagstiftningen eller i
de privata hemmen?
– Det är oerhört svårt att veta om de orsakas hemma eller på restaurang. Vid
matförgiftningar som orsakats hemma rör det sig ofta om enstaka fall, som inte
rapporteras. Rimligen finns samma problem med handhygien i de privata hemmen som på restauranger, säger Mats Lindblad.
Hur ligger Sverige till i förhållande till andra länder när det gäller problemet
matförgiftningar?
– Det är nästan omöjligt att göra en jämförelse. Dels bygger statistiken på
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rapporterade matförgiftningar som då både kan bero på att det varit många fall
eller att man varit bra på att rapportera. Matförgiftningar är ett stort problem
i vårt samhälle. Det går inte att jämföra med andra länder. I U.S.A. intervjuas
folk varje månad, vilket ger ett högre antal fall. När man som vi i Sverige intervjuar en person som ska redogöra för ett helt år tillbaka finns risken att de tillfrågade glömt bort att de varit sjuka. Norovirus är väldigt vanligt och tyder på
att det är ett problem. Men vi har en bättre situation när det gäller salmonella i
Sverige i jämförelse med andra länder, säger han.
Vi kommer in på bäst före datum på livsmedel. Det finns en pågående debatt
om att skrota systemet helt.
– Det gäller mest att arbeta med att få konsumenten att förstå vad märkningen innebär. Det finns en del som kastar maten bara för att datumet gått ut.
Men man kan titta och lukta på maten innan den kastas. Det gäller att förstå
hur man ska kylförvara på rätt sätt. Mat som förvarats kallt håller längre. Särskilda råd finns för de som kan drabbas av Listeria monocytogenes.
Listerios är något som ökar. Mats Lindblad går än en gång in på datorn och
skrollar fram Folkhälsomyndighetens statistik om listeriautbrotten i Sverige.
– Det är inte så många som drabbas, men då det händer är dödligheten hög.
Ungefär 30 procent av de drabbade dör. Att det nu är uppe i hela 93 fall per år
beror på att vi har ett pågående listeriautbrott i Sverige sedan hösten 2013. Vi
får fortfarande in fall från klagande personer. En enkätstudie pekar på att det
skulle kunna vara charkprodukter, vilket kan stämma eftersom dessa kylför
varas under längre tid, säger han.
– Som konsument är det viktigt att anmäla till miljökontoret om man blivit
sjuk så att man kan stoppa ett pågående utbrott eller att myndigheten kan ta
reda på orsaken.
– Det är väldigt svårt att se på maten om den skulle kunna orsaka matförgiftning. Det är ju egentligen bara möjligt att se om till exempel en hamburgare är
väl genomstekt, säger han.
Vi kommer in på den nya trenden att äta lyxhamburgare nästan råa.
– Med tanke på EHEC är det ett bekymmer. Jag är förvånad över att vi inte
haft några större utbrott, säger han.
Norovirus är den största matförgiftningsagensen. Campylobakter rapporteras
som den största zoonotiska bakterien. Trots att förekomsten av campylobakter
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i svenska fjäderfäbesättningar halverats sedan början av 2000-talet märks det
inte i statistiken.
– Det finns tydligen andra smittvägar som vatten eller så. Det dyker upp nya
risker hela tiden. Utöver campylobakterna har vi även de sällsynta orsakerna:
Cryptosporidium. Denna parasit är sällsynt men om den förorenar dricksvattnet blir det många som drabbas. I Östersund felkopplades vattnet så att avloppsvattnet gick ut i sjön. Ett annat utbrott i Norden orsakades av hepatit A i frysta
bär. Det är en allvarlig sjukdom som kan vara i några veckor eller månader, säger
Mats Lindblad.
*
Enterohemorrhagiska E.coli (EHEC) kan ge upphov till blodiga diarréer. Dessa
verotoxinbildande kolibakterier kallas även VTEC eller STEC. De associeras
till en grovtarmsinflammation med blödningar och kan utgöra ett hot mot
människor. Hos cirka fem procent utvecklas följdsjukdomen HUS. Ungefär fem
procent av dem som får HUS dör. År 2010 gjordes en studie som visade att fem
personer avlidit i konsekvenser av svenska EHEC-utbrott mellan åren 2005 och
2008. Tre av dessa var barn.
Vid ett telefonsamtal diskuterar jag EHEC och dess konsekvenser med Jan
Smedjegård som är smittskyddsläkare i Västmanland.
– Siffran på EHEC-utbrott från i fjol är all time high. Vi har aldrig haft över
400 fall tidigare, så de har utan tvivel ökat. Antibiotikabehandling saknar effekt
på EHEC och bara om bakterier påträffas i blodet används antibiotika och då
ett bredare preparat, säger han.
Jan Smedjegård menar att begreppet ”HUS” måste förklaras för icke medicinskt kunniga personer. De som får HUS stöttas med traditionell intensivvård
som respirator och blodtransfusioner.
– Njursvikten är ett immunologiskt sjukdomsförlopp, som kan liknas vid en
mycket svårartad blodförgiftning. Hela kroppen och dess reglersystem påverkas.
Blodkroppar sönderfaller, blodbrist uppträder och man får sämre förmåga att
transportera syre till kroppens olika vävnader, inklusive hjärnan. Det är en kraftig organpåverkan som man får lov att försöka stötta fram tills dess det börjar
vända. Men man dör inte av njursvikt om man får dialys, säger han.
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*
På miljökontoret i Uppsala på adress Kungsängsvägen 27 besöker jag Maria
Wegscheider och Yvonne Linné. De är båda utbildade biologer och arbetar som
miljö- och hälsoskyddsinspektörer sedan 1990 respektive 1996. Besökande till
kontoren hänvisas till huvudentrén mitt på huset, närmast Björkgatan. Miljökontoret flyttade in för över tjugo år sedan och då var huset med den tårtliknande fasaden alldeles nytt.
Målet med livsmedelskontroll är säkra livsmedel för konsumenter och att de
inte ska bli vilseledda genom otydlig eller svår information.
– Vi delar ansvaret med Livsmedelsverket och länsstyrelserna. Livsmedelsverket tar de största anläggningarna, animalieanläggningar, tåg och flygplan,
medan länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen, till exempel odling
och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion samt uppfödning och produktion av
djur före slakt, säger Maria Wegscheider.
Miljökontoret tar butikerna, restauranger, skolkök och andra organisationer.
De besöker även avdelningsköken på sjukhus och sjukhem.
– Minst vartannat år besöker vi avdelningsköken på Akademiska sjukhuset.
Hur ofta beror på antalet portioner, vilka risker som finns, hur känsliga patienterna är och vilken erfarenhet vi har av kontrollen. Det kan se väldigt olika ut i
olika kommuner. Vi gör så här i Uppsala, poängterar Maria Wegscheider.
– Det kan finnas problem i de små avdelningsköken. Kunskapsluckor och en
del avvikelser förekommer, som till exempel att man inte kontrollerar temperaturen tillräckligt. Men problemet är ofta ansvarsfördelningen, säger Yvonne
Linné.
Enligt livsmedelslagstiftningen är livsmedelsföretagen ansvariga för verksamheten och matens säkerhet. En livsmedelsföretagare är ”de fysiska eller juridiska
personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det
livsmedelsföretag de driver”.
– Livsmedelsföretagaren är den på vars organisationsnummer anläggningen
är registrerad. På Akademiska sjukhuset i Uppsala är varje avdelning registrerad som ett eget livsmedelsföretag med landstingets organisationsnummer. De
har alla samma organisationsnummer men olika referensnummer, förtydligar
Yvonne Linné.
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– Avdelningschefen får ta ansvaret och då kan det i praktiken vara en läkare
eller en sjuksköterska, säger Maria Wegscheider.
För att kunna ta ansvaret är avdelningschefen skyldig att se till att det fungerar i köket medan någon annan ansvarar för underhållet av själva inredningen
och utrustningen i köket. Det är viktigt att delegationsordningen klargör vem
som har ansvaret för vad. Men det yttersta ansvaret har landstinget, säger
Yvonne Linné.
– På ett sjukhus cirkulerar flera olika personer under ett dygn. I vissa fall
en person som arbetar där under dagen, men sedan kommer det andra under
kvällen och natten. När det är mycket folk i omlopp är det viktigt med tydliga
instruktioner, säger Maria Wegscheider.
– På ett sjukhus är det viktigt att personalen är extra noga med hur maten hanteras. Där finns patienter med nedsatt immunförsvar och sjuka som är svaga och
för dem kan en matförgiftning vara livsfarlig. Patienterna får äta den mat som
erbjuds och har inte möjlighet att gå någon annanstans att äta, fortsätter hon.
På avdelningsköket ska man ha ett HACCP-liknande arbetssätt. HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Points – är ett system för egenkontroll som
togs fram i början på 1970-talen i samband med USA:s rymdprogram. Den
mikrobiologiska kvaliteten säkrades för astronauter, eftersom matförgiftning
skulle kunna ställa till problem i rymden. Enligt (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagen göra en faroanalys grundat på HACCP.
– I de inledande punkterna till förordningen står det att HACCP-kraven bör
ta hänsyn till principerna i Codex Alimentarius. De bör ge utrymme för den
flexibilitet som kan behövas i olika situationer, även inom småföretag. I vissa
livsmedelsföretag är det inte alltid möjligt att fastställa kritiska styrpunkter och
god hygienpraxis ersätter i vissa fall tillämpningen av HACCP. Men ett livsmedelsföretag ska alltid kunna visa att de har förutsättningar att servera säker
mat, säger Maria Wegscheider.
Men vad är då tillräckligt bra hygien? Vi kommer in på hårskydd och om
det är lagligt eller olagligt att inte använda mössa. Livsmedelslagstiftningen är
komplex. Den är också målstyrd vilket egentligen bara handlar om att garantera
att konsumenter inte blir sjuka.
– Mössfrågan är svår. Lagen föreskriver ”hygieniskt utformad klädsel”, men
lämnar en liten öppning för tolkning, säger Yvonne Linné.
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I kontrollhandboken för storhushåll står: ”Hårstrån kan hamna i maten om
den som hanterar oförpackade livsmedel inte använder hårskydd”. Jämfört med
den smittspridning som kan ske via händer utgör hårstrån inte någon betydande
risk för mikrobiologisk kontamination. Dock är maten att betrakta som otjänlig,
eftersom konsumenter som klagar på hårstrån inte vill äta maten. Verksamheten
påbjuds därför ha sådana rutiner som skyddar maten från hårstrån, antingen
genom att personalen bär hårskydd eller på annat sätt håller undan håret.
Jag berättar om de knallgula kolonier som vi på Institutionen för kostvetenskap noterar varje termin i samband med laborationer i mikrobiologi. Ett
hårstrå som läggs på en vanlig agarplatta och som sedan inkuberas vid 30 °C i
tre dygn ger ofta upphov till gula kolonier. I mikroskop ser de exakt ut som de
patogena Staphylococcus aureus vi odlar från ett näsprov och som brukar hemolysera på blodagarplatta. Normalt är 30 till 50 procent av mänskligheten friska
bärare av denna sjukdomsframkallande bakterie. De små klotrunda kolonierna
visar sig i mikroskopet som klasar. Jag brukar säga till studenterna att det man
har i näsan brukar ofta hamna på fingrarna och i håret.
Vi kommer fram till att mer kunskap behövs. Jag undrar om de på miljökontoret i Uppsala tycker om trenden att servera hamburgare som är alldeles råa
inuti.
– Absolut inte! Vi motarbetar den friskt! Vi brukar vara tydliga med att det
är ett riskbeteende, säger Maria Wegscheider med eftertryck.
– Jag har en känsla av att de råa hamburgarna minskat sedan förra året eftersom kraven på köttkvalitet blev för svårt för företagen att uppfylla. Köttet ska
vara av samma kvalitet som för råbiff. Ansvaret är ju alltid livsmedelsföretagarens, fortsätter Yvonne Linné.
– Vi bör komma ihåg att det var i otillräckligt värmebehandlade hamburgare
som EHEC uppmärksammades för första gången i U.S.A. då många personer
insjuknade efter besök hos en stor hamburgerkedja, säger Maria Wegscheider.
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Why reality matters when
developing interventions
Meena Daivadanam

F

rom the lush green of coastal Kerala to the deserts of Arabia …. and now
in the heart of Scandinavia … life has offered varied experiences and
tastes. I started out my professional life as a general medical practitioner
in India. Circumstances and personal inclinations, however, allowed a diversion from the more traditional career path towards one that was more researchoriented and focused on public health.
Over the last five years or so, I have concentrated on the behavioural aspects
of chronic non-communicable diseases (NCD) like type 2 diabetes and coronary heart disease, particularly in relation to lifestyle-related risk factors like
diet, physical activity, and tobacco use. Here, I will mainly refer to a community-based household-level intervention in rural Kerala, India for dietary
behaviour change, which I developed and implemented as part of my doctoral
studies (Daivadanam et al, 2013). The study was conducted in multiple phases
beginning with exploratory research, and culminating in a cluster randomized
controlled trial (cRCT). While the trial itself is interesting, here I would like to
describe the process that led to the trial. So, this is really not a description of the
study, but rather the thinking behind it. It is an attempt to explain why some
things were done the way they were….

Understanding realities: hierarchy and priorities
Born in Kerala into a conservative family with a modern outlook; brought up
within the closed Indian community amidst the glitter and glamour of the Middle-east and Dubai in particular; trained for a medical career in a cosmopolitan
cocoon within a traditional environment in Christian Medical College, Vellore;
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starting up as a general medical practitioner in a remote and rural part of North
Kerala; and now pursuing my research career in Sweden, in a culture that is
totally alien from my original one: I can see bits and pieces of all my experiences
in the person I am today. As human beings, we are really the sum total of our
life experiences, and so are our behaviours. While a certain proportion (no one
knows for sure exactly how much) is attributed to our genetic make-up, the rest
is the result of our upbringing, environment and social surroundings.
Human behavioural patterns are almost universal. One can find common
threads across different types of behaviours and also across different contexts
and settings. If we analyse our own behaviours, we can often see distinct patterns: how we deal with a stressful situation; an emergency or an unexpected
or even unpleasant experience. By studying our own behaviours, we can often
predict how we are most likely to respond under certain circumstances. By the
same token, it can also tell us where a change in behaviour may be necessary
to facilitate a change in the predicted outcome. We can also observe how our
own responses to similar situations have changed over time. Though dramatic
changes in behaviours do occur, often associated with traumatic or significant
events in one’s life, usually the changes are more subtle, where our behaviours
and responses are modified and moulded by our life experiences. Knowingly or
unknowingly, we make numerous attempts to change some of our behaviours.
It may be the way we study, the time we get up in the morning, or our physical activity routine. Sometimes we are successful, other times not so much. It
is quite enlightening to start with one’s own behaviour and behaviour change
attempts and try to understand why something succeeded while another failed
even before it started.
Can we then attempt to do the same in relation to food matters, i.e., try to
understand basic behavioural patterns and decisional factors, and develop an
intervention around these realities? With these questions in mind, we started
the exploratory component of the research. (Daivadanam et al, under review). It
consisted of qualitative data collected from women in the household, supported
by some data from men and other household members, analysed with two different foci: 1) how food decisions were made in households (Daivadanam et al,
under review); and 2) how existing practices could be linked to theoretical constructs to inform the intervention design (Daivadanam et al, 2014).
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If we were to attempt assigning ‘dietary behaviour’ to one of two boxes; one
labelled ‘individual’ (pertaining to an individual and more or less influenced
by that individual), and the other labelled ‘collective’ (pertaining to a group,
whereby individuals within the group are influenced by their association to the
group and factors that affect the group); which box would it go into? It is fair to
say that the answer would depend on the context. In rural Kerala and most of
India, excluding singles living alone in metropolitan cities, I would put it into
the ‘collective’ box. During my childhood for instance, we had our routines: dad
and mum bought the provisions and groceries; mum cooked the food; and we
all ate it, whether we liked it or not. It was impossible to satisfy everyone even
in a family of four; but mum had her priorities and we had our rules. Here, the
group was the family. It could even be the larger community or the village in a
more rural or conservative setting. It is thus logical to say that there is a ‘collective’ aspect to the behaviour.
From the perspective of day-to-day living, it simply means that an individual
does not really decide alone about the food he or she ultimately consumes. Each
individual may however, have a role in the decision-making process depending
on a whole lot of factors that have nothing to do with food. In certain contexts
including rural Kerala, if you are the male breadwinner of the household, you
play a significant role because the ‘unwritten rules’ of family hierarchy states
that the food prepared in your household would primarily cater to your tastes. It
was interesting to observe certain aspects of gender dynamics and family hierarchy in action throughout this process. Men were aware of their ‘position’ within
the household and expected their food needs to be fully catered to. However,
they were quite reluctant to come for discussions or meetings to talk about foodrelated issues, a subject seen as belonging in the women’s domain. We had to
include more acceptable cover topics such as ‘food and disease’ or ‘improving
your family’s health’ to encourage their participation. For the actual trial, the
household was given time after the initial information meetings to discuss and
get back to us with a decision regarding their participation in the trial during a subsequent visit. That seemed to have satisfied both their own and society’s expectations of the masculine role and responsibility sufficiently enough
to allow them to give their ‘permission’ for the household to participate. While
feminists everywhere may balk at such a strategy, it gave us a practical way to
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deal with the reality and allowed the women to carry out related tasks without
marital strife or disharmony in the family.
Similarly, being a child would afford different privileges, again based on the
context. In a poor household in a low-income country, a female child among
many children, would probably get a share of leftovers along with other women
after all the male members have eaten (Onuorah & Ayo, 2003). Older male
children on the other hand, would get counted among the males in the household and would therefore be afforded all the privileges associated with that role.
However, a child in a middle-class family in Kerala is highly influential. Kerala
state has a total fertility rate of 1.7 (RGI, 2011) and middle-class families, who
comprise about 80% of the population (Mishra & Joe, 2010), are largely nuclear
and have one or two children. Children were therefore highly valued in this
society, and we found that they heavily influenced the food habits in their household. Many parents explained that their children did not like vegetables, so they
preferred to fry fish instead. Some mothers and grandmothers from households
below the national poverty line purchased expensive branded health (proteinbased) drinks for their children. A lower middle-income family sent a monthly
amount to their college-going son, so he could eat ‘good’ food regularly from
outside. It was eye-opening to realise that we as human beings found the means
to somehow meet our ‘prioritised’ needs. Irrespective of their socio-economic
status, these parents and grandparents were all essentially trying to do just this.
The priorities may not seem logical to others, but definitely makes sense to the
individual or group concerned. It goes beyond parents caring for their children
or even giving in to their demands. All parents are prone to do the latter at some
time or other. Rather, it is a reflection of our priorities and the price we are prepared to pay for that. This is part of the reality and as a researcher I felt that we
had to find some way to integrate these difficult realities into the intervention.

Deconstructing realities: linking context to theory
Context is therefore a key factor in understanding the realities of dietary behaviour. Related sociological literature and the various health behaviour theories and
models can enhance this understanding and allow for the development of more
practical and sustainable behaviour change strategies that are also evidence-based.
However, these theories were themselves based on observations and studies con-
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ducted in western societies, mainly the high-income countries of today. One can
perhaps argue that the knowledge embedded in these theories is part of a continuum, which the low- and middle-income countries of today are likely to experience along the way. While this thought has merit, it is also a fact that different
societies evolve in different ways and at differing rates of change. Such differences
do not make the knowledge embedded within these theories insignificant for
other settings, but it may not exactly enable a fit to the new setting either.
We therefore introduced an intermediate step between the formative studies and development of intervention strategies: to link our contextual understanding to existing health behaviour theories. Such a step, we believed, would
‘ground’ the intervention in both reality and existing scientific knowledge. To
briefly outline this process: 1) We looked at different health behaviour theories
and identified four as potentially relevant to the context (rural Kerala), the purpose (intervening to reduce NCD risk), and the health behaviour in question
(dietary); 2) Using a modified framework analysis methodology for our qualitative data, referred to as ‘best-fit’ analysis, we developed a conceptual model
by combining relevant constructs from three of the theories with additional
themes that emerged from primary qualitative data (Daivadanam et al, 2014).
In retrospect, I think this was one of our most important steps as it clarified and
highlighted many aspects that we may otherwise have missed. For example, it
became clear that households with a socioeconomic status below the poverty
line would require subsidies of some kind or would need to be excluded from
the trial. After all, how ethical is it to talk about budget reallocation for more
healthy food, when there is hardly any budget to begin with?

Developing strategies: translating back to the context
We identified behaviour change opportunities in the food procurement and
preparation chain within households; and observed patterns in their response to
micro- and macro-level changes such as change in household income or rise in
food prices. Fruits, for instance were mostly bananas, seasonal mangoes and jackfruit, or apples, oranges and similar fruits purchased from the market. Apparently, papayas and gooseberries which grew in their own backyard were invisible.
Similarly, drumstick leaves (a rich source of iron and vitamins) which grow wild
near the house tasted ‘bitter’, but the ones purchased from the local market were
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good. The irony in this instance was that the local market had sourced their
drumstick leaves from the same cluster of trees… so I was told by a neighbour.
So, what makes the drumstick leaves purchased from the local market or the
apples and oranges which are expensive, more attractive than their more humble
counterparts? Our perceptions about the product and the values we attribute
to it often play a greater role than its actual nutrient value. Can we then try to
change this perception and thereby enable a change in procurement behaviour?
Apparently yes, because one of our intervention strategies was promotion of local
varieties of fruits and vegetables and the results were positive. The procurement
of local varieties was a significant predictor for increased procurement of fruits
and vegetables by the households in the intervention arm.
Coconut oil was the predominant cooking oil in rural households as they
owned coconut trees and therefore milled their own oil. The frequency of milling
was dependent on the number of coconut trees and the size of each harvest. The
milled oil was usually stored in large containers and many of our participants
were unsure of the quantity they brought home each time. “Measurement is the
first step that leads to control and eventually to improvement” (H James Harrington, the author of Business Process Improvement and other related books).
This oft criticized tenet of the business world is very relevant for behaviour
change interventions. We are unlikely to know whether oil used in food preparation ought to be reduced, if we don’t know the amount procured or used by the
household in the first place. Considering that 70% of fat energy in Kerala diet
was derived from saturated fats; to a large extent through the use of fresh, grated
coconut, coconut water and oil in cooking (Soman, 2006; Sivasankaran, 2010),
the answer was certainly important. We therefore put together a household kit,
in which one of the items was a one-litre oil jar for just this purpose.
Measurement was only one part of the story, but how to bring about such substantial changes; for example, reducing per capita daily consumption of oil from
85 to 20g; or salt from 15 to 5g? It seems common sense not to make that leap in
a day or a week. We want to avoid sudden and drastic change in taste and potentially avert any resultant discord in the family; and we definitely want to prevent
a premature end to our intervention efforts. The tortoise it seemed was a better
role model than the hare (Aesop, 2007). All counselling, awareness sessions, and
follow-up visits emphasised ‘slow and steady changes’. Households were advised
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to follow the strategic pattern of ‘small change – consolidate change over a week
– then the next small change’. For many households, the change from their
usual to the recommended level for salt, sugar and oil took about six months
or more depending on their initial usage levels. That was a good pace, I think,
since behaviours are complex phenomena and behaviour change is never an easy
or straightforward process. Dramatic or big changes may produce larger initial
effect, but when the effort to sustain the change is big or the change leads to
unpleasant side effects; it is less likely to last. The initial momentum may carry
the change for some time, but any break in pattern is likely to result in a relapse
and partial or complete return to the previous state.
Changing behaviours require a high level of motivation and if the new
pattern does not conform to that of the community at large, it could be quite
challenging as well. Besides, changes cannot really be sustained if they exist in
an isolated bubble. So, the alternative was to expose the community as a whole to
the desired change and enable their participation. Interactive awareness sessions
were organized for adults and card games for children. After a game of cards
on plus and minus foods or importance of different colours in the diet, mothers found it easier to provide healthy snacks, because their children asked for
it. We also implemented the intervention through lay women volunteers from
the community who were part of an extensive self-help group network called
Kudumbasree Mission. These enterprising women dealt with micro-finance and
ran a variety of cottage industries very successfully, besides managing their own
households. Taking on this intervention gave them a new motivation; improved
their standing in the community; and required only part-time effort. As more
than 80% of rural households had at least one member enrolled in the Kudumbasree, they were the ideal resource to deliver such an intervention. So, it was
practical, potentially sustainable and fairly inexpensive, compared to employing
fulltime personnel for the purpose.

In retrospect
We took the long route, no doubt, but in my opinion it was worth the time
and effort. The intervention focused on the procurement and consumption of
five dietary components: we measured procurement of fruits and vegetables;
and consumption of salt, sugar and oil at household level, and intake of fruits
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and vegetables at individual level for one member per household (age 25-45
years) (Daivadanam et al, 2013). Majority of our participants for the cRCT were
women (284, compared to 194 men). The intervention group achieved reductions in monthly consumption of salt (34%), sugar (18%) and oil (12%), and an
increase in two-week procurement of fruits (12%) and vegetables (10%) from
baseline. There was no significant overall change in fruit or vegetable intake
between the intervention and control groups; however male gender was one of
the significant predictors for increased vegetable intake (Daivadanam, 2013).
The negligible change in fruit and vegetable intake was clearly unexpected,
and this provoked the obvious question: In retrospect, should more individual
strategies have been incorporated into the intervention? I am still not convinced
that it would have been better, and this is my reasoning. Reduction in salt,
sugar and oil consumption was definitely the result of the household dynamics.
The change essentially took place at one point only - the kitchen. For fruit and
vegetable intake, however, it is different. If we, for the sake of simplicity, assume
that what is procured goes into the preparation chain as well; the change had
to take place at two different points at least. First was the point of purchase or
procurement, which definitely took place as evidenced by the results; and the
second was the point of consumption. At this point, there could be three options
when considering the dynamics at play: individual, collective or both. Since vegetable intake increased among men, we have to assume that what got prepared
and came to the table also got eaten. So, definitely the collective dynamics was
well and truly working. However, it seems that the women did not behave in
the same way. Did they decide to procure more vegetables, but not consume
them? There is no logic in that thinking. From the understanding gained during
the formative phase of our research, I think the more likely possibility is that
women prioritised the needs of their spouse and children. So, the increased procurement equated to an increased intake for spouse and possibly for children as
well. Unfortunately, traditional roles and gender norms do not stretch enough
to encourage the men or the children to ensure that their wife or mother did
the same. Our intervention did not address this either, which in retrospect was
a major gap. This is an example of gender blindness since I had failed to deduce
this possibility. The women saw the change as important and ensured that the
most important people in their life benefited from it. They were true to their
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priority; since they themselves were not a part of their own priority list. That is
a lesson learnt for next time: the importance of involving men and children to
address the needs of the women in the household.
The journey has certainly been enriching and this recap reminds me again of
why I took the long route, and why I find research so exciting. “Research is to
see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought”
(Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt, Nobel Prize winner in Physiology or
Medicine, 1937).
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Missnöjets ansikte
– att vara till besvär eller tiga still
Christina Fjellström och Nicklas Neuman

A

tt vara tacksam över den mat som erbjuds har ur ett historiskt perspektiv, dvs. i tider av svält och umbäranden, varit djupt förankrat i de flesta
kulturer. Beaktat betydelsen och symboliken kring tacksamheten över
maten är det kanske förståeligt att matforskningen koncentrerats på att förstå
vad människor vill och tycker om att äta och att sedermera undersöka deras preferenser i syfte att få dem att äta det som anses vara mest gynnsamt för hälsan.
Uprichard, Nettleton och Chappell (2013) argumenterar för att vi sett en explosion av detta forskningsområde, liksom forskning som fokuserat mot hur människor på bästa sätt skall förmås att ändra sina matvanor. Däremot, säger de,
finns i stort sett ingen forskning om vad människor inte vill äta, vad de tycker
illa om, vad de undviker. Steget från mataversioner till att klaga på mat är inte
stort, men vi klagar inte på all mat vi ogillar och vi ogillar inte nödvändigtvis
all mat vi klagar på. Inom detta område finns en avsaknad av kunskaper om vad
människor väljer att klaga på avseende mat i det dagliga livet.
Undantaget är de studier som fokuserat på restaurangkontexten. Det finns
flertalet psykologiska studier som sökt förstå människors klagomålsbeteenden
inom specifikt restaurangbranschen (se exempelvis Jones, McCleary & Lepisto,
2002; Susskind, 2002; Berry, Tanford, Montgomery & Green, 2014). Gemensamt för dessa studier är att försökspersoner ombeds svara på en enkät eller
att de i experimentella försök får ta ställning till överensstämmelser på skalor
som bearbetas statistiskt i syfte att karaktärisera olika konsumenttyper. De
tre konsumenttyper som återkommer i diskussionerna är icke-klagaren, den
som klagar till vem som helst på restaurangen och den vars klagan utmärks av
ett mun-till-mun-beteende utanför restaurangkontexten i exempelvis sociala
medier.
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Några av de mest väsentliga studierna i sammanhanget genomfördes av de
brittiska sociologerna Warde och Martens redan under slutet av 1990-talet
och finns sammanfattade i utgåvan Eating out (2000). Författarna belyser
och diskuterar uteätande som socialt fenomen och hur detta kan spegla den
sociala differentieringen utifrån klass och genus men även frågor om status,
konsumtionsfrågor i stort, och social interaktion mellan restaurangaktörerna
och deras gäster. Inom ramen för detta tar de även upp vad vi skulle vilja
benämna klagomålens kultur, dvs. olika strategier och värderingar om hur
man kan klaga, på vilket sätt och varför man inte bör klaga vid restaurangbesök. Med utgångspunkt från Hirschmans typologi om organisationers nedgång – en typologi som även refereras i flera av de ovan nämnda psykologiska
studierna – menar Warde och Martens att det finns fyra olika strategier för
de som är missnöjda med ett restaurangbesök, nämligen att klaga eller vara
lojal och tiga om man avser att återkomma. De övriga två avser när gästen inte
har för avsikt att återkomma – en situation då hen troligen kommer att klaga
och därefter lämna restaurangen, eller så lämnar gästen förrättningen utan att
säga något. I en studie om människors upplevelser av á la carte-restauranger
i Norge, där kvalitativ metod använts i form av fokusgrupper och enskilda
intervjuer, användes denna modell om kundstrategier som Warde och Martens
formulerat (Hansen, Jensen & Gustafsson, 2005). I den norska studien sågs
också att både exitstrategin och röststrategin kunde användas men författarna
menar att missnöje kunde uttalas på andra sätt. I det första fallet lämnade
kunden restaurangen utan att verbalt klaga men visade ändå sitt missnöje
genom kroppsspråk, otrevliga svar och genom att ge lite eller ingen dricks.
Den som använde sig av att verbala klaganden kompenserades dock ofta
av restaurangen och detta var något som uppskattades av restauranggästen
enligt författarna. Emellertid framkommer inget i denna studie om huruvida
fenomenet att klaga var vanligt eller ovanligt.
I Warde och Martens (2000) studier användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. I deras enkätstudie påstod en stor del av respondenterna att
de skulle klaga om de hamnade i en situation där detta blev aktuellt (ca 600
av 1000). Deras kvalitativa data antydde dock något helt annat, i intervjuerna
sa ytterst få deltagare att de verkligen hade klagat och de trodde inte heller
att de nödvändigtvis skulle klaga om en dylik situation uppstod. Det berodde
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på vad som var fel. Författarna diskuterar denna diskrepans mellan resultaten
och deras slutsats blir att eftersom människor verkligen njuter av att gå ut och
äta på restaurang vill de inte förstöra atmosfären genom att klaga – då är det
lättare att avvika utan att säga något och att stå ut med de fel och brister som
kan uppstå.

Måltidsminnen
I kursen Kostsociologi, som ges som en C-kurs vid Institutionen för kostvetenskap, på Uppsala universitet, får studenterna i uppgift att skriva ett så kallat
måltidsminne under de första dagarna av kursen. Detta måltidsminne diskuteras senare i momentet ”tolkning av text” i kursen Vetenskapliga metoder. Med
inspiration från Deborah Luptons bok Food, the body and the self (1996), där hon
diskuterar användningen av måltidsminnen i undervisning och en förståelse för
mat i olika sammanhang, har våra studenter skrivit måltidsminnen alltsedan
1999 (Fjellström, 2000). Vårterminen 2014 ombads studenterna skriva om
fenomenet mat och klagande. Instruktionerna var:
Välj fritt en måltid du minns eller ett minne som är förknippat med mathändelse som på
något sätt handlar om när du själv klagat på mat eller måltider, eller din omgivning klagat
på mat och måltider och skriv om detta. Det kan handla om när du eller den du följt med
handlat mat, när du ätit mat i någon tidpunkt i ditt liv och kommer ihåg att du varit
missnöjd med maten eller måltiden, när du lagat mat och någon varit missnöjd med din
mat, när du blivit serverad mat och klagat eller varit missnöjd eller du hört din omgivning
klaga på maten eller måltiden mm.

Studenterna fick instruktionen att inte skriva sina namn på texten, som skulle
omfatta mellan ca 400-800 ord och att de skulle skriva en notering om vi inte
fick använda denna text för den föreliggande artikeln. Vi informerade muntligt
om att vi skulle tolka texterna som ett sammanhållet material och analysera
detta induktivt för att se om gemensamma mönster respektive speciella händelser i relation till mat och klagande kunde framkomma. Under vårterminen
2014 var 71 studenter registrerade på kursen och sammanlagt 67 måltidsminnen lämnades in vilket utgör det analyserade materialet. I det följande kallar vi
våra studenter för informanter.
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Studenters erfarenhet av att klaga eller inte
Kontexten
De kontexter som associerades med matmissnöje var restaurangen, affären och
det privata hemmet. Inte oväntat var restaurangbesöket, lokalt och globalt, det
som framkallade flest minnen av klagomål på mat, drygt två tredjedelar beskrev
denna miljö. Att handla mat innebar också att kunna råka ut för situationer då
missnöje kunnat uppstå emedan hemmamiljön var den som minst måltidsminnen handlade om. Vad detta kan bero på, att den ena kontexten dominerar
framför de andra, återkommer vi till. I de flesta fall handlar det om informantens upplevelse av att vara gäst eller kund men i några fall handlar det om att
själv vara den ansvarige att laga mat och/eller servera mat till andra. Flera beskriver exempelvis måltidssituationer då de själva serverat gäster i egenskap av att
arbeta som servitör.
Vad var det som var fel?
Missbelåtenheten som informanterna upplevde med restaurangbesöket rörde
i främsta rummet maten och behandlingen av råvarorna. Emellertid var även
bemötandet från restaurangpersonalen något som togs upp till diskussion i
måltidsminnena. Mataversioner mot vissa livsmedel, som specifikt förknippas
med barndomen och skolan, förtäljs i vissa minnen och bland dessa framstår
blodpudding som en särskilt problematisk maträtt. Att blodpuddingen faktiskt
var avskydd av informanten var inte säkert, men som en del av elevgruppen
förväntades den vara vedervärdig och det skulle helt enkelt klagas på den (Se
vidare om Skolmåltidens diskurs i Persson Osowskis bidrag). Här framkommer
att klagandet lyftes fram genom grupptryck trots att personen själv inte nödvändigtvis ville framföra klagomål. Att våga eller inte våga klaga handlar många
måltidssituationer om i nästa kontext, restaurangen.
Att vara tacksam eller kunna visa sitt missnöje
Att man borde vara nöjd med maten som serveras är något som genomsyrar
många måltidsminnen, ibland explicit uttryckt: ”Om det är någonting som jag
har lärt mig från tidig ålder så är det att man inte ska klaga på maten. Man ska
vara tacksam för maten och frasen ’tänk på barnen i Afrika’ har ekat inte bara
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en gång runt köksbordet”. Informanterna diskuterar med sig själva i texterna
om hur de många gånger skulle vilja klaga men att något får dem att låta bli.
Särskilt svårt blir det när man har en relation till personen som lagat och serverat maten. Man vill inte såra henne eller honom. Då kan resultatet bli, som en
informant skriver om de negativa upplevelserna och en kräsen inställning till
mat, att ”lagar jag därför helst min mat själv”. Men även när matlagaren är en
helt okänd person och det inte föreligger någon privat relation mellan parterna,
som i restaurangmiljön, framstår det som svårt att uttrycka en missbelåtenhet.
Det jag tänker på dels med det här måltidsminnet i bakgrunden men även andra tillfällen
då jag kanske borde ha klagat är hur mycket det tar emot för mig att framföra klagomål då
jag är på en restaurang. Om servitören kommer fram och frågar om det smakade bra hör jag
oftast mig själv säga: Ja. Även om det ibland faktiskt inte smakat så bra. Kanske det beror
på att jag bor i ett land som har det så mycket bättre än de flesta i världen.

Återkommande är berättelserna om att inte klaga, inte säga något. Ett exempel
sticker ut i detta avseende. Det handlade om två väninnor som besökte en finare
nyöppnad restaurang för en trerätters lyxmiddag. Inledningsvis beställde de in
en flaska vin att dela på och efter att servitrisen hällt upp vinet i deras glas gick
hon iväg med flaskan. De trodde att hon skulle hämta en vinkylare.
Till min förvåning såg jag hur hon smög undan bakom bardisken där glas hängde skymmande från taket. Jag kunde trots de skymmande glasen se hur hon tog ner ett vinglas för att
själv förse sig med ett glas vin [från] våran flaska. Samtidigt som hon tog en klunk sneglade
hon bort mot vårat bord och jag tror hon insåg hon blivit påkommen.

Informanten skriver om sin besvikelse och avslutar: ”Det är helt fel att personalen dricker på arbetstid och tar vin som gäster betalat för. Vi konfronterade
aldrig servitrisen men var fast beslutna att inte ge henne någon dricks”. Något
explicit klagande förekom alltså inte i den här situationen trots ett ganska frapperande beteende från en servitör på, vad som enligt informantens uppfattning
var, en lyxig restaurang.
Det blir uppenbart att i samband med ett spontant restaurangbesök som uppkommit för att stilla hungern – vare sig det är på en vägkrog eller en kvarterskrog – får individens klagande stå tillbaka för mättnadskänslan. Hungern blir
överordnad en kvalitetsupplevelse. Det planerade besöket, säger vissa, är det
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annorlunda med: ”Då detta inte var en planerad middag med höga förväntningar, utan snarare en spontan avstickare för att stilla hungern, bestämde vi oss
för att inte göra någon större sak av det genom att klaga”.
Planerade restaurangbesök handlar ofta om förväntningar som grusas men
även där kunde den uttalade missbelåtenheten utebli. Vännerna som bokat en
gemensam hotellhelg med god mat och dryck i skärgården konstaterade: ”Inför
rätt nummer fyra hade vi trots allt lite förväntningar om att få äta oss mätta på
en god ostbricka. Eller kunde de misslyckas med det? Ja, på det här stället kunde
det”. Trots detta förhandlar de sig fram till att det inte var värt att klaga förrän
de avslutat femrättersmiddagen och då får frågan om huruvida allt varit till
belåtenhet, varpå de svarar – ”nej, det var verkligen en dålig middag”.
Vänner som går ut och äter och ”ingen säger något, precis som jag” är något
som många minnen handlar om. Man samtalar viskande vid bordet, och uttalar
tyst sitt missnöje i huvudet. Men man säger det inte högt. En informant får in
en tallrik med olika livsmedel som hon inte kan äta beroende dels på allergi och
dels av etiska skäl. Risken att få en allergisk reaktion var överhängande men ändå
är motviljan att uttrycka sitt missnöje påtaglig, trots följeslagarens påpekande:
Gör något säger han. Det här kan du bara inte ta! Jag säger att jag behöver hämta mig lite
först och sen diskuterar vi vad som vore bäst att säga. Jag vill fortfarande inte tappa min
ilska, jag vill visa upp den, men den försvinner sakteligen. Jag börjar förmildra situationen och argument som att: okunskap inte grundas i någon slags djävulskap tar över mina
tankegångar. Då känner jag mig kluven till min rätt till ilska och vill helst slippa mötet
med köket. (fet stil i original)

Informanten ifråga tar mod till sig och konfronterar köket och får en oväntad
reaktion – ”ojdå, det tänkte vi inte på” – men känner sig ändå inte nöjd trots sitt
framförda klagomål. Här ser vi att det behövs tid att bygga upp ett slags mod för
att komma till skott och påpeka felaktigheter. Men citatet kan också tolkas som
att en viss uppmuntran från en annan måltidsdeltagare behövs. Här ges alltså
en legitimitet för att kanske skapa den där dåliga stämningen som många söker
undvika genom en annan persons stöd formulerat som ett explicit uttalande.
Det finns dock minnen som berättar om hur informanterna tagit tag i situationen på en gång när exempelvis ankan som serverats varit kall, pastarätten
varit på tok för salt, köttbiten som serverats varit seg eller den vegetariska rätten
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som tillagats som ett substitut för kötträtterna varit alldeles för dyr. Servitören
får bli den första att motta missnöjesyttringen, men om inte det fungerar går
man resolut ut i köket till kockarna. Vid vistelser utomlands finns ett exempel
på hur informanterna smitit från notan, lagt den summa de tyckte restaurangen
förtjänat, blivit jagade av servitören och hoppat upp på en buss.
Vad som slutligen är intressant att tillägga är att studenterna påfallande ofta
väljer att tydligt klargöra hur restaurangen där en oförrätt begåtts eller där
de känt sig förorättade av oförskämda bemötanden, och antingen klagat eller
avstått från att klaga, aldrig mer kommer besökas: ”Vi har efter denna händelse
aldrig besökt denna [student]nation i middagssyfte och kommer så heller aldrig
göra” läser vi i ett av minnena. Just i detta fall hade skribenten klagat öppet på
en servitör. Men det är inte det faktiska klagandet (eller frånvaron därav) som
intresserar oss här utan det faktum att vissa minnen uppenbarligen sitter hårt
nog för att man i situationen när det författades vill tillägga ett ”aldrig mer!”.
Detta fenomen visade sig inte begränsas till utemåltider utan kunde även gälla
i samband med att man handlade mat av ett särskilt fabrikat och inte blivit
kompenserade när fel påtalats.

Ombytta roller
Ett par berättelser handlar om fall där informanten själv varit den som antingen
lagat eller serverat maten och fått ta emot klagomål. Här framställs kunden
som dels jobbig, exempelvis insisterande eller irriterade ”gamlingar som klagar”
varpå informanten är nära att tappa tålamodet. Dels hur man inför de barska,
upprörda kunderna ber om ursäkt och resonerar med sig själv om att det finns
förklaringar till varför en kund blir upprörd: ”Ur mitt perspektiv som servitris
känns det såklart pinsamt och jobbigt och man får göra sitt bästa för att försöka
gottgöra gästen. Jag tror dock jag hellre ber om ursäkt för en liten larv som råkat
hamna på villovägar än att gästen upptäcker ett hårstrå i sin mat, vilket orsakar
ännu mer missnöje hos den drabbade”.
Butiksminnen
Att komma hem med undermåliga livsmedel är en erfarenhet många av oss varit
med om. Även i måltidsminnena finns exempel på dylika situationer och speciellt kött som vid öppnandet av paketen visat sig dåligt. Klagomål hos butiken
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resulterade i pengar tillbaka och rabattcheckar och i stort sett nöjda kunder.
Det som däremot kan ses som ett nytt fenomen är de klagomål som handlar om hur ett livsmedel produceras och vilka livsmedel butiken saluför i relation till denna frågeställning (Neuman, Persson Osowski, Mattsson Sydner &
Fjellström, 2014). En person berättar om en iakttagelse i butiken där en kund
var mycket missnöjd med att till exempel saluföra lök från Nya Zeeland och inte
Sverige. Informanten känner samma sak och väljer därför rödlök producerad i
Sverige. En annan berättar om att det inte är acceptabelt att marknadsföra frukt
och grönt som inte passade in i den aktuella svenska säsongen, dvs. i juletid. ”På
säsongshjulet stod det – Vår bästa tid är nu! Det är alltid skördetid någonstans
på jorden! … välj frukt och grönt i säsong”. Informanten påpekar att det som
lyftes fram i butiken var exotiska frukter från andra sidan jordklotet men ingen
stans marknadsfördes svenska rotfrukter i säsong. Informanten tog kontakt
både med den i butiken som var ansvarig för frukt- och grönsaksavdelningen
och med butikskedjan, samt bloggade om detta. En tredje informant berättar
bekymrat om barngrötens innehåll och mängden av ingredienser och efterföljande kontakt med såväl fabrikant som Livsmedelverket.

Tacksamhetens lov i konflikt med att bli en riktig konsument
I denna framställning har vi visat att när studenter, som följer undervisningen
vid Institutionen för kostvetenskap, ombads skriva måltidsminnen inom temat
mat och klagande inkom en mängd berättelser och hågkomster från olika miljöer
där detta fenomen utspelats. Främst handlade det om restaurangmiljön men
även exempel från mataffären och hemmet förekom. Precis som i de tidigare
studierna om klagande på restaurang, återfanns i föreliggande undersökning
liknande arketyper gällande klagandebeteende: den som icke-klagar men visar
sitt missnöje genom att ge mindre dricks och den som klagar och gör det till
både service- och kökspersonal, eller till butikspersonal, eller till företaget som
orsakat missnöjet. Den senare beskriver inte sällan en uppskattning om kompensation erbjuds efter klagandet. Den som klagar genom mun-till-munmetoden
återfanns i några måltidsminnen. Detsamma gäller den spontana emfasen på att
aldrig mer besöka en plats dör oförrätten inträffat. Detta framkom här och vår
metod gjorde den möjlig. I dessa berättelser framkommer informanternas egna
reflektioner om varför de uttryckt sitt missnöje eller ej, som de olika kvantitativa
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ansatserna (såsom experiment och enkäter) inte lyckas göra, ett metodologiskt
förhållande som även Warde och Martens (2000) påpekar. Vi kommer således
lite närmare informanternas bevekelsegrunder för att bete sig på ett eller annat
sätt, hur de reflekterat och kanske till och med våndats i stunden samt i vilken
mån detta verkar ha gjort intryck på dem.
Som vi sett i måltidsminnena finns flera uttalanden om att man ska vara tacksam för maten, både i måltidssituationen och för det land vi bor i där mat finns
i överflöd. Detta bör kanske inte komma som en överraskning eftersom det
första ett barn inom den europeiska kulturen lär sig vid middagsbordet enligt
Margaret Visser (1993) är att säga tack. Det verbalt uttryckta tacket blir underförstått ett sätt att visa tacksamhet över maten men även för den som bidragit
med maten vid matbordet och i måltidskontexten. Detta skulle kunna tolkas
som en kvarleva av bordsbönen. I Sverige var bordsbönen en självklarhet i skolan och i många hem ännu under 1900-talets början som en del i utövandet
av den kristna religionen. Att detta sker hundra år senare är sällsynt, ”endast
sex procent av svenskarna ber bordsbön” enligt en undersökning genomförd
av analys- och strategiföretaget United Minds (Peter, 2012, 12 februari). Trots
den uteblivna bordsbönen finns ritualen att tacka för maten kvar och likaså att
visa tacksamhet för maten. Vi kan spekulera om denna ritual och symboliken
associerad med den blir ett hinder i att uttrycka missnöje med mat som serveras,
vare sig det är i en hemmiljö eller en restaurangmiljö.
En annan förklaring kan handla om den svenska mentaliteten, som enligt
etnologen Åke Daun, utmärks av att vara konfliktundvikande (Daun, 1989).
Informanterna ger uttryck för att de förhandlar med sig själva eller med sina
bordskompanjoner om att klaga eller inte. Det i sig utgör en konflikt: ska jag/
vi verbalt visa missnöje med att måltiden inte blev som man tänkt sig när det
kan resultera i att vi tror oss störa andra genom att bråka? Frågan är huruvida
omtanken riktad mot andra ändå inte är underordnad konfliktundvikandet
som bottnar i att inte vilja bli utpekad. De sociala koderna inpräntas tidigt
om hur man bör eller inte bör bete sig. Daun argumenterar för att svensken
undviker gräl som sker ansikte-mot-ansikte och istället eftersträvar konsensus
och samstämmighet, dvs. att samtal ska karakteriseras av vänskaplighet och
harmoni. Vi har dessutom, enligt Daun, lärt oss att vara anspråkslösa och med
dessa förkroppsligade mentaliteter blir det svårt att öppet klaga och ta plats. Vi

193

Motsatser och filosofiska funderingar

vill inte ställa till med något bråk. Inte heller de äldre som upplever problem
med matlådan eller maten inom äldreomsorgen vill klaga utan biter ihop och
accepterar trots missnöje (se Skinnars Josefsson respektive Mattsson Sydner i
denna publikation). Motsvarande beteende finns även i andra kulturer enligt
Warde & Martens (2000). (Se även k apitlet av Warde i föreliggande publikation). Författarna menar exempelvis att den allmänna bilden av britterna som
ett folk som inte vill klaga bekräftas i deras studier. Britterna vill inte ”make
a fuss”, de vill alltså inte riskera att ställa till med tjafs genom sina klaganden.
Anledningen till att människor inte vill klaga beror enligt Warde och Martens
på ett kollektivt samförstånd som syftar till att upprätthålla vissa sociala regler.
I denna outtalade samsyn, om hur man beter sig i sociala sammanhang, är
det underförstått att man inte ska orsaka en otrevlig stämning. Daun (1989)
betonar också att inom ramen för den svenska mentaliteten finns normer om
temperamentsfullhet – man ska kontrollera sina känslor. Här ser vi återigen
likheterna mellan den svenska och engelska kontexten – att inte uttrycka vad
man tycker och känner kan nog tolkas som att inte ”make a fuss”. Warde och
Martens framhåller dock att de individer som är mer familjära i restaurangsammanhang är de som sannolikt kommer att klaga. Det kan tolkas som att de
lär sig att kräva kvalitet och hög standard och förbiser att en otrevlig stämning
kan infinna sig.
Vi skulle kunna uttrycka det som att de som konfronterar personalen i restaurangen eller affären inte ställer upp på tacksamhetens lov genom att hålla sig till
outtalade sociala regler utan sätter konsumentens rätt i centrum – de har lärt sig
att bli ”riktiga” konsumenter. Som medspelare på konsumtionssamhällets arena
får vi numera lära oss tidigt i skolan att vi bör och ska lära oss bli medvetna konsumenter. Vi ska påtala fel, vi ska kunna göra reklamationer och inte vara nöjda
utan kräva våra rättigheter (se Elmståhls och Langes artikel i föreliggande publikation) och om vi inte gör detta så är det enligt en individfokuserad social logik
”vårt eget fel”. Men vi kan också vända på det. Kanske går vi mot en tid där
normer om önskvärt beteende (som att inte skapa dålig stämning) luckras upp
och individens aktörskap förstärks. Därigenom formas konsumenter som inte
accepterar att bli illa bemötta och som dessutom är medvetna om omgivningens
acceptans för klagande – något som går i linje med marknadens logik om fri
konkurrens och utbud som en följd av efterfrågan.
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Detta resonemang om marknadslogiken och konsumtionssamhället gäller
emellertid bara de fynd som vi sett i relation till restaurang- och butikskontexterna. Samma marknadslogik blir föga applicerbar på middagar tillsammans
med vänner och familj där det sociala samspelets och de kulturella normernas roll har en helt annan karaktär. Giddens diskuterar i relation till tillit och
ontologisk trygghet vad han kallar det ansiktslösa åtagandet respektive åtagande
med ansikte (Giddens, 1991). Det innebär att tilliten till expertsystemen är
ansiktslösa medan åtagandet med ansikte framförallt avser förtroende baserat
på direkta relationer som familj, släkt, gruppen. Ett ansiktslöst förtroende krävs
för att vi överhuvudtaget ska våga köpa mat i butikerna – de som säljer mat av
en producent som vi inte vet något om. Den lilla matproducenten – gårdsbutiken, men även restaurangen – kan ses som en representant för ett ansiktsbaserat
förtroende – något som byggs med nära relationer. Vi skulle kunna gå vidare i
resonemanget med hjälp av Giddens begrepp – från att känna tillit till att klaga.
Som vi tolkar våra resultat synes klagan på en ansiktslös institution – exempelvis
ett företag eller en myndighet – vara betydligt enklare att göra än att klaga på
den person som representerar det ansiktsbaserade förtroendet. Denne person
utgörs av den som lagat maten bakom dörren i restaurangen vi besöker eller
den som lagar maten i hemmet vi blir bjudna till eller bor i till vardags. Detta
beskrivs tydligt och många gånger med stor inlevelse som en obekväm situation
i informanternas texter.
Om detta är ett fenomen som sträcker sig bortom våra analyserade matminnen kan vi bara spekulera om men vi finner det onekligen intressant att det å
ena sidan finns en stor hämning mot att i offentligheten lyfta fram även det mest
rättmätiga av klaganden – det som är en konsekvens av att man de facto behandlats illa – inför en handfull av människor, samtidigt som det å andra sidan finns
en samhällstendens att privat kunna skriva nästan vadsomhelst inför en potentiell miljonpublik på nätet. Förutsatt att man i det senare fallet är ansiktslös. Vi
vill också understryka att vi inte kan säga något om eventuella samband mellan
frånvaron eller närvaron av klagande (eller för den delen hatande) bakom datorskärmens anonymitet och frånvaron/närvaron av detsamma i offentligheten.
Hur vi förhåller oss till mat, maträtter och måltider som inte uppfyller våra förväntningar, vilka värderingar vi ger uttryck för och på vilket sätt detta sker beror
uppenbarligen på kontexten vi befinner oss i men också på djupt förkroppsligade
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färdigheter och mentala strukturer som kännetecknar den kultur vi vuxit upp i.
Samtidigt förändras våra värderingar om vad som är acceptabla beteenden och
vad som till och med förväntas vara de rätta handlingssätten i det konsumtions
samhälle vi alla är en del av. Vårt resultat är naturligtvis inte generaliserbart utan
tvärtom baserat på en grupp som med stor sannolikhet är tämligen avvikande
från det svenska samhället i stort när det handlar om medvetenhet kring mat och
matbranschen. Det är också en grupp av mestadels mycket unga människor, de
allra flesta kvinnor, som givet sin samhällsposition som studenter i slutet av en
utbildning på ett av landets främsta universitet även är att betrakta som råmaterial i (re)produktionen av framtidens medelklass. Oavsett detta framstår gruppen
förvånansvärt likartad med de som tidigare deltagit i studier om ”klagomålens
kultur” och därför vill vi bestämt hävda att klagandet som socialt och kulturellt
fenomen ändå är att betrakta som något allmänmänskligt. Det är trots detta ett
ämne som intresserat förhållandevis få forskare, vilket är ett intressant konstaterande i sig. Vad som är än mer intressant är hur detta fenomen kan spegla en
mängd aspekter i människors dagliga liv både som individer och som kollektiv,
och inte bara avseende mat och måltider utan mer övergripande i det sociala
samspelet människor emellan.
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Hem- och konsumentkunskap
– att förstå sina rättigheter som
en framtida konsument
Helena Elmståhl och Marie Lange

Skolning till en medveten konsument
Ämnet Hem- och konsumetkunskap har som uppgift att skapa medvetna konsumenter. Eleverna ska i sin undervisning få kunskaper om konsumentfrågor som
ger dem verktyg att kunna göra medvetna val (www.skolverket.se). En medveten
konsument vet att man har rättigheter men även skyldigheter. Att få framföra sina
klagomål kan ses som en rättighet, men denna rättighet bygger på kunskaper. När
en konsument upplever att ett konsumtionsval är misslyckat så kan det stanna
vid ett missnöje eller en besvikelse över att köpet inte levde upp till förväntningarna, men missnöjet kan vara så stort att konsumenten framför sitt klagomål på
något sätt. Konsumenten har i detta fall inte bara blivit missnöjd, utan tycker att
problemet är så stort att det är värt mödan att lägga tid och ork på att framföra
klagomålet (www.konsumentverket.se).
Den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet innebar politiska, ekonomiska och befolkningsmässiga omstruktureringar i samhället. Det ledde till att
ett stort antal människor flyttade in till städerna där fattigdom, undernäring
och misär var vanligt förekommande, speciellt inom arbetarklassen (Hirdman,
1983). Många av dessa problem skylldes oreflekterat på kvinnan och samhällsdebatten handlade om ideologiska frågor som rörde hennes utbildningsbehov,
roll och plats i samhället. Vid samma tidpunkt gjordes framsteg inom näringskemi och näringsfysiologi vilket man ansåg att hela befolkningen borde få ta
del av (Hirdman, 1983; Johansson, 1987). Därmed fick maten ett nytt värde
då den inte längre enbart fyllde en praktisk funktion utan även skulle ha en
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o ptimal kvalitet. Man menade att det var kvinnorna som skulle lyfta familjerna
ur misären. Detta bidrog till att ett behov av en huslig utbildning för husmödrar
uppmärksammades. En helt teoretisk utbildning för husmödrar tillkom i Stockholm 1881 och en praktisk inom flickskolan i Göteborg 1887. När ämnet introducerades i flickskolan var tanken att flickorna skulle skolas till deras naturliga
livsuppgift enligt tidsandan, nämligen maka, mor och husmor (Hjälmeskog,
2000; 2006). Inom den samtida kvinnorörelsen fanns de som förespråkade
ämnet genom att det synliggjorde det arbete som kvinnorna utförde, medan
motståndarna menade att ämnet bidrog till cementeringen av rådande könsroller och kvinnosyn (Johansson, 1987). År 1897 skrevs den husliga utbildningen
in i folkskolestadgan, men förlades till en början utanför den ordinarie undervisningen och endast avsedd för flickor.
Nya feministiska vindar blåste över världen i slutet på 1800-talet och på flera
ställen i Europa hade olika former av huslig utbildning startats. En person som
tidigt var ute och studerade dessa utbildningar för att sedan ta med sig inspirationen hem till Sverige var Ida Norrby, som anses som en av pionjärerna inom
utvecklingen av den husliga utbildningen (Johansson, 1987). Ida Norrby anställdes vid Uppsala Enskilda läroverk där professor J.A. Lundell uttalat ett intresse
för praktiska läroämnen. Därmed startade en diskussion kring utbildning i huslig ekonomi och behovet av utbildade lärare. Den 7 februari 1895 s tartade den
första lärarinneutbildningen vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala med
Ida Norrby som föreståndarinna och ansvarig för hela verksamheten (Nordin &
Barkfeldt, 1995). Ida Norrby insåg vikten av pedagogiskt utbildade lärare och
att den husliga utbildningen skulle vara en kombination av teori och praktik
med koppling till elevernas vardag och bakgrund (Johansson, 1987).
I slutet av 1940-talet överlämnade Skolmissionen ett betänkande där man
föreslog ett avskaffande av folkskola, realskola och flickskola som istället skulle
ersättas av en nioårig obligatorisk skola föra alla, grundskolan. Den obligatoriska grundskolan infördes 1962 och Hemkunskap blev ett obligatoriskt ämne
för alla, både flickor och pojkar. Samma år infördes även den första Läroplanen för Grundskolan, Lgr-62. I den ingick kursplanen för Hemkunskap som
var mycket detaljerad och strukturerad och där beskrivs att undervisningen
ska leda till såväl ekonomisk fostran som konsumentfostran. Eleverna ska få
undervisning i såväl hemekonomi som personlig ekonomi. Under 1969 lanse-
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rades en ny kursplan (Lgr-69) där ekonomisk fostran fortfarande betonas nu
uttryckt som konsumtionsval, konsumentupplysning och kostnadsberäkningar.
År 1980 är det återigen dags för en ny kursplan (Lgr-80) där ett mer globalt tänkande tagit plats och begrepp som samverkan och rationalitet framhålls. Eleverna
ska lära sig att hushålla med jordens resurser samt jämföra och tolka konsumentinformation. Andra områden som lyfts fram är ekonomisk planering och konsumtion med fokus på marknadsföring och reklam. I kursplanen som infördes
1994 (Lpo-94) betonar man konsekvenser som våra val får, och nu ska eleverna
lära sig att reflektera och utbildas till att bli medvetna konsumenter. Konsumentekonomi är ett eget kunskapsområde, men kopplingen mellan ekonomi,
miljö och resurshushållning är en viktig del av undervisningen. År 2000 kommer det en ny kursplan för varje ämne (Kursplan 2000), men Läroplanen från
1994 fortsätter att gälla. Här framhålls en medveten livsstil, där områden som
ekonomi, miljö, hälsa och mat påverkar och samspelar med varandra utifrån den
humanekologiska teorin. Resurshushållning är ett nyckelbegrepp och man anför
såväl mänskliga som materiella resurser. I och med introduktionen av Kursplan
2000 så byter ämnet namn från Hemkunskap till Hem- och konsumentkunskap.
I de mål för konsumentpolitiken som riksdagen har antagit framgår att konsumenternas ställning på marknaden skall stärkas såväl inom Sverige som inom
EU-samarbetet (Prop. 2000/01:135). Barn och ungdomar får inflytande över en
allt större del av familjernas konsumtion och har även tillgång till mer pengar än
tidigare. Varusortimentet ökar samtidigt som marknadsföringen intensifieras.
Detta ställer enligt det Nordiska ministerrådet större krav på barn och ung
domars handlingsberedskap och det behövs tydliga mål för hur konsumentfrågorna ska drivas i skolan. I utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld
(SOU 2000:29) framhålls att det komplexa konsumtionssamhället kräver kunniga och medvetna konsumenter. Här föreslås att Hem- och konsumentkunskap
ska vara det centrala ämnet för konsumentfrågor i grundskolan och man rekommenderar även en utökad undervisningstid för att konsumentutbildningen ska
stärkas. Någon revidering av timplanen skedde dock inte, men namnet på
ämnet ändrades som tidigare nämnt ovan. Namnändringen kan ses som en
del i riksdagens vilja att stärka konsumentutbildningen i skolan (Cullbrand &
Petersson, 2005). Vid den nationella utvärderingen av Grundskolan (NU-03)
som genomfördes 2003 uppgav en majoritet av Hem- och konsumentkunskaps-
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lärarna att konsumentfrågor prioriterades mer efter namnändringen. Det blev
lättare att motivera eleverna till denna del av undervisningen som ofta är mer
teoretisk utformad. Samtidigt ser lärarna det som en risk att ämnet teoritiseras
för mycket och att en ökning av konsumentekonomi i undervisningen blir på
bekostnad av andra ämnesområden (Cullbrand & Petersson, 2005).
Hösten 2011 introducerades en ny Läroplan (Lgr-11) där man i kursplanen
för Hem- och konsumentkunskap beskriver hur kunskaper om konsument
frågor ger människor viktiga verktyg för att göra medvetna val som konsumenter
med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Av kursplanen framgår att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om, men även intresse för
ekonomi och konsumtion i hemmet. Eleverna lyfts fram som unga konsumenter
och undervisningen ska ge dem förutsättningar för att göra välgrundade val
när det gäller privatekonomi. Kunskaperna gäller såväl konsumtionens villkor
som sparande, krediter och lån. Precis som i tidigare kursplaner så finns det en
nära koppling mellan de olika ämnesområdena. Ekonomi ses som ett perspektiv
och då i form av den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, men även
som ett kunskapsområde inom det centrala innehållet kallat ”Konsumtion och
Ekonomi”. Inom området hanteras frågor som rör den egna privatekonomin,
hushållets ekonomi, konsumenternas rättigheter och skyldigheter, reklam och
mediabudskap samt konsumentjämförelser.

Konsumentvägledning
Konsumentverkets uppdrag är att informera konsumenter om deras rättigheter och skyldigheter, och att hjälpa och leda konsumenter rätt som har stött
på problem. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns
”Klagoguiden” som är en hjälp för konsumenten att agera rätt i olika frågor.
Konsumenten rekommenderas att alltid först kontakta näringsidkaren när ett
problem uppstår. Vill man ha ett råd i ett enskilt ärende ska man vända sig
till den kommunala konsumentvägledningen när sådan finns. För att kunna
göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden skall ett krav som företaget sagt nej till vara framfört (www.arn.se). Samma sak gäller om företaget
inte svarat inom skälig tid eller de inte svarat konsumenten överhuvudtaget.
Allmänna Reklamationsnämnden prövar kostnadsfritt tvister som rör köp av
varor och tjänster mellan konsument och företag. En tvist som uppstår mellan
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privatpersoner eller mellan företag hanteras dock inte. Konsument Europa är en
fristående enhet som till skillnad från Konsumentverket ger enskild rådgivning
till konsumenter (www.konsumenteuropa.se). Deras uppgift är att informera
om rättigheter och skyldigheter samt ge stöd till konsumenter som har fått problem vid ett gränsöverskridande köp inom EU. Vidare ska Konsument Europa
ge information om de olika juridiska möjligheter som finns för att lösa en tvist
på den europeiska marknaden.
Rapporten Att klaga eller inte klaga. En kartläggning av missnöjda konsumenters agerande (Konsumentverket, 2011) är baserad på en enkätundersökning
med 2000 konsumenter 18-74 år gamla. Här framgår att 60 % av konsumenterna söker svar om sina rättigheter respektive skyldigheter som konsument
via Internet. Det råder dock förvirring om vad olika aktörer kan bistå med i
fråga om information, tvistlösning och rådgivning. Nästan varannan konsument känner inte till om det finns konsumentvägledning i deras hemkommun.
I rapporten Kommunernas konsumentvägledning (Konsumentverket, 2014) redovisas att det år 2014 finns konsumentvägledning i 272 av landets 290 kommuner. Under de senaste femton åren är trenden att allt fler kommuner erbjuder
tjänsten och att det är mer vanligt att kommunen väljer att köpa verksamheten från en annan kommun eller konsult. Drygt 60 % av tiden lägger konsumentvägledare på direktrådgivning och 20 % ägnas åt förebyggande arbete.
Det kan t ex vara att informera elever, företagare eller att medverka i media. I
Konsumentverkets rapport Kommunernas konsumentvägledning- bra med okänd
(Konsumentverket, 2010) visas tydligt att den lokala konsumentvägledningen
är ett viktigt stöd för konsumenten. Det är kommunerna själva som beslutar
om i vilken omfattning, hur och var i kommunorganisationen som konsumentvägledningen skall organiseras. Därför ser verksamheten olika ut i olika delar
av landet. De konsumenter som har använt konsumentvägledningens tjänster
är generellt sett mycket nöjda. I konsumentundersökningen som publicerats av
Konsumentverket (Konsumentverket, 2011) framgår att yngre personer i större
utsträckning är missnöjda med en vara eller tjänst jämfört med äldre. Vidare
visar studien att välutbildade är mer missnöjda än de med lägre utbildning.
För totalt 55 % av de klagande löste försäljaren eller tillverkaren/producenten
problemet. Ytterliga 4 % nådde rättelse med hjälp av Allmänna Reklamationsnämnden eller kommunens konsumentvägledare.
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För att konsumenten ska kunna hävda sina rättigheter och känna till sina skyldigheter på alltmer sammansatta marknader behöver de stöd. Konsumentverket
har därför fått ett uppdrag av regeringen att samordna och tillhandahålla en
upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter.
Förordningen antogs i februari 2014 och träder i kraft den 1 april 2015. Via ett
telefonnummer och en webbplats ska konsumenter få hjälp med frågor före och
efter köp och om hållbar konsumtion. Tjänsten ska fungera som ett komplement och ska inte ersätta den konsumentvägledning som redan ges i landet idag.
En annan organisation som bör nämnas i detta sammanhang är Sveriges Konsumenter. Sveriges Konsumenter bildades 1992 och har sedan dess representerat
konsumenter i olika situationer både i Sverige och internationellt. Från hemsidan (www.sverigeskonsumenter.se) framgår att organisationen är partipolitiskt
obunden och är en ideell paraplyorganisation med närmare trettio medlemsorganisationer samt enskilda medlemmar. Sveriges Konsumenter ger ut tidningen
Råd & Rön som bl a utför oberoende tester på olika produkter. De offentliggör
också den sk ”Svartalistan” där företag som inte följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut om tvist publiceras. Övrig verksamhet omfattar debattartiklar, medverkan i media, svar på remisser, försvar av konsumentperspektivet i
offentliga debatter mm.

Reklamationer
Under 2013 kom det in totalt 11 301 ärenden till Allmänna Reklamationsnämnden, det innebar en minskning med 228 ärenden jämfört med 2012
(Konsumentverket, 2014). Flest ärenden gällde elektronik följt av motor, allmänna resor och bostad. I de ärenden där Allmänna Reklamationsnämnden
prövade tvisten fick konsumenten helt eller delvis rätt i 34 % av fallen, vilket
är en minskning med fyra procentenheter jämfört med året innan. De fall där
konsumenten fick helt eller delvis rätt var lägst förekommande för ärenden
gällande bank och försäkring och högst förekommande för resor. Allmänna
Reklamationsnämnden prövar många typer av tvister men inte alla. Under året
avvisades 28 % av de ärenden som kom in till nämnden. En vanlig anledning
var att konsumenten inte skickat in det material som nämnden behövde för
att kunna pröva tvisten. Statistiken över klagomål från Allmänna Reklamationsnämnden stämmer väl överens med statistiken från Konsumentverket.

204

Motsatser och filosofiska funderingar

Konsumentverket sammanställer årligen en rapport om antalet konsument
klagomål som registreras hos de kommunala konsumentvägledarna. Under
2011 var klagomålen 93 728 stycken (statistiken grundar sig på siffror från 227
av landets 290 kommuner.) Precis som hos Allmänna Reklamationsnämnden
så ligger elektronik och telekommunikation högt när det gäller klagomål med
nästan 15 % av fallen. Allra högst hamnar boende med över 20 %, detta har
enligt Konsumentverket en tydlig koppling till olika hantverkartjänster knutna
till bostaden.

Hem- och konsumentkunskap – ett ämne i tiden
Av den historiska beskrivningen av hur ämnet Hem- och konsumentkunskap
har vuxit fram framgår att konsumentfrågor har fått en allt större betydelse i
kursplanen. Eleverna ska få verktyg för att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. På samma gång som det
i det moderna samhället har blivit lättare att vara konsument har det också
blivit svårare. Många av oss kan sitta vid den egna datorn/mobiltelefonen och
med ett lätt ”klickande” köpa böcker, kläder, vitvaror, resor etc. Lika lätt är det
att ingå olika avtal och att låna pengar. Ansvaret ligger på konsumenten att
förstå avtalet som ska ingås och ingen finns att tillgå för att kunna svara på de
eventuella frågor som finns vid tillfället. Ett annat problem utgör den många
gånger oseriösa försäljningen av varor och tjänster via telefon. Genom media får
vi ständigt rapporter om konsumenter som är omedvetna om betydelsen av de
köp eller avtal de ingått genom en telefonförsäljare.
Av Konsumentverkets undersökning (Konsumentverket, 2011) framgår att
många konsumenter är okunniga om sina rättigheter och skyldigheter vid inköp
av varor och tjänster. Således finns ett ansvar att träna ungdomar i konsumentfrågor inom ämnet Hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Vanligtvis
ligger dock merparten av undervisningen när eleverna är 14-16 år dvs det är
mycket unga konsumenter som fortfarande bor hemma. Ett idealtillstånd vore
att alla ungdomar skulle kunna få bygga på och fördjupa sina kunskaper om
konsumentfrågor på gymnasienivå. Vidare finns också en skyldighet från skolans sida att informera om det stöd som finns att få kring den alltmer svåröverskådliga och ibland aggressiva handeln av varor och tjänster. Vi tänker då på
kommunernas service, myndigheter och andra organisationer.
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Bakom frånvaron av
klagandets röst – en betraktelse
Agneta Andersson

A

tt inte utrycka någon klagan trots att man i flera dagar går hungrig
med bristfällig tillgång till mat kan tyckas underligt. Detta i synnerhet
om någon annan ljudligt och direkt skulle framföra sin klagan på att
kön till personalrestaurangen en dag är för lång och därmed ger en fördröjning
av lunchen på några minuter. Innan våra funderingar tar oss vidare kring dessa
exempel på frånvaro respektive närvaro av klagan behöver vi fördjupa oss något
mer kring vad klaga egentligen innebär. När jag hör ordet klagan tänker jag initialt på ett aningen gnälligt utryck för missnöjdsamhet som nödvändigtvis inte
helt och hållet är sakligt förankrat eller står i en rimlig proportion till rådande
situation. Det förefaller vara grundat i ett negativt känsloläge som råder i individens inre värld i förhållande till den yttre, vilket individen har behov av att
ventilera. Ett klagomål däremot, tänker jag, är en mer konkret beskrivning och
har sin utgångspunkt i något som bedöms vara undermåligt i relation till rimligt
ställda förväntningar. Det kan vara en efterfrågad synpunkt med syftet att leda
till en förbättring. Det första, som man skulle kunna kalla ”den emotionella
klagan”, kan naturligtvis i många fall vara kopplad till det senare, som man
skulle kunna benämna ”det sakliga klagomålet”. Dessa är i många situationer
till viss del sammankopplade, men förefaller ändå kunna särskiljas åt i ”tonen”.
Som mycket annat i livet tycks det handla om en balans mellan känsla och förnuft, och vilket av dessa som dominerar hos oss just för stunden. Att klaga på
maten tänker jag vidare kan vara kopplat till flera inneboende dimensioner hos
olika personer i olika situationer. Att ta emot och bemöta klagan och klagomål
kräver utifrån detta stor nyfikenhet bakom klagans röst. Handlar det om mat
är den dessutom komplex och i stor utsträckning kopplad till våra subjektiva
preferenser.
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Att utrycka klagan kan därmed ha olika innebörd. Vad som gör mig ännu
mer nyfiken är att fundera över vad det betyder om klagan uteblir. Kan man
som människa leva fri från klagans röst? Kanske skulle vi sprida mer glädje och
ljuv musik i sådant fall, men hur skulle detta gå till och innebär klagans frånvaro
alltid något positivt? Vi människor klagar antagligen olika mycket och på olika
saker och för olika personer. Är den icke-klagande människan alltid nöjd och
styrd av sin positiva attityd eller tycker den att klagan är obekväm och därför
undviker denna? Ja svaret kan sannolikt vara både och. Vidare är det intressant
att fundera över om benägenheten att klaga respektive icke-klaga kan läras/läras
om och kanske till och med om detta röstläge kan ”smitta” mellan människor
som gemensamt sätter normen för rådande diskurser. Kanske tänker ni nu det
samma eller kanske annorlunda. Låt mig hur som helst vidare förklara mina
tankar kring klagandet delvis i relation till några artiklar jag funnit på vägen
med arbetet av denna text.
I en intressant artikel av Sjaaak van der Geest (2007), (Professor Emeritus
of Medical Anthropology at the University of Amsterdam), beskrivs utifrån
intervjuer med bland annat äldre personer i Ghana, att vissa äldre avstår från
att klaga gentemot de yngre i samhället. Att undvika att klaga förefaller för
dem vara en strategi för att fortfarande vara omtycka och bibehålla sina sociala
nätverk med de yngre. Det undviker således att utrycka sin klagan till de
yngre för att inte förlora sin värdighet, även om de tycker de har mycket att
klaga över relaterat till sin situation och samhällets moderna utveckling. Till
och med när det gäller otillräcklig tillgång på mat är klagan över hunger något
som beskrivs vara tabu att klaga om inför sina barn hos dessa äldre. I artikeln
beskriver Van der Geest att även vissa grupper av äldre i Nederländerna upplever att de är besvärliga i relation till den yngre generationen om de klagar.
Ett försök till uppmärksamhet och sympati jagar istället bort de yngre människorna.
I samma artikel ges även motsatta exempel där andra studier med äldre i
Afrika visar att en uttryckt klagan kan användas som en strategi för att vinna
respekt och uppmärksamhet och ge bättre omvårdnad. Klagan tillhörde för
denna grupp det som förväntades av de äldre, till och med om det inte fanns
något att klaga över gällande deras barn så klagade man. Det beskrivs som en
”tävlande i klagan” (competitive complaining), ett sätt att kommunicera som
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de alltid gjort, vilket gör att den denna typ av kommunikation hör till den
sociala processen. Van der Geest understryker dock att dessa studier inte tydligt
angett om denna klagan varit uttalad eller inte direkt till de yngre. Klagans
riktning och mottagare skulle kunna förklara skillnaden i olika fynd kring detta
fenomen. Både att utrycka sin klaga eller avstå från detta förfaller utifrån dessa
exempel kunna vara en strategi för att vinna fördelar.
I en annan artikel (Howard M et al, 2013) kring ämnet ”icke-klagan” handlar om patienter som sökt akut vård vid Queensland sjukhus i Australien. Det
visade sig via intervjuer att flera patienter inte utryckt sina klagomål under sin
aktuella vårdtid, men utryckt missnöje i efterhand. Detta hade att göra med
bland annat ineffektiv kommunikation, bemötande, inkonsekvent vårdstandard, upplevser av negligerande, och avsaknad av information för hur man som
patient kan framföra klagomål. I syfte att öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten uppmanar författarna utifrån sina fynd hälso-sjukvårdspersonal att mer
aktivt identifiera och möta patienter som upplever missnöje men inte aktivt klagar. Frånvaron av klagan i detta exempel, precis som i exemplet från de äldre
i Ghana, talar för att det kan föreligga missnöje utan att klagan har utrycks.
Istället har klagan strategiskt valts bort eller inte getts utrymme för.
Låt oss mot denna bakgrund fundera kring ett möjligt scenario rörande offentlig måltidservice inom dagens samhälle i Sverige som vi alla skulle kunna möta.
Tänk att du precis genomgått en höftledsoperation. Du har vaknat upp efter en
lyckad operation och väntar på tid för utskrivning och rehabiliteringsträning.
Du delar nu sal tillsammans med fyra andra patienter. Ni har en fin utsikt från
ett av sjukhusets övre våningsplan. Det är dags att servera middagsmålet. Idag
serveras inkokt lax med dillstuvad potatis och gröna ärtor samt valfri måltidryck
(vatten, saft, lättöl eller mjölk). Varje patient erhåller varsin matbricka med en
nyligen uppvärmd portion mat. En svag doft av dill och citron sprider sig i salen
när patienterna börjar äta. Du iakttar nu med intresse de fyra olika patienternas
reaktioner och utryck.
Patient A: Tackar vänligt för sin matbricka och utrycker en kort kommentar
kring att det ska bli gott med mat även om aptiten de senaste dagarna varit lite
si och så. Hon är dock besviken över att hon inte heller vid denna måltid kan få
sitta vid ett dukat bord i en matsal utan måste äta i sängen på salen. Hon vet av
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erfarenhet att klaga tjänar ingen nytta här då personalen på avdelningen ändå
inget kan göra åt detta för tillfället. Personalen blir dessutom gladare och mer
hjälpsamma om hon undviker att gnälla. Däremot nämner hon sin besvikelse
via en enkät på nätet som patienterna har möjlighet att besvara via nätet efter
sin vårdtid.
Patient B: Ser genuint nöjd ut i sitt ansiktsuttryck som han nästan alltid gör.
Äter utan att säga så mycket och tackar igen för god sjukhusmåltid. Han påpekar hur härligt lyxigt det är att få mat serverad vid sängkanten och slippa laga
och diska själv.
Patient C: Ser inte nöjd ut alls. Denna patient har råkat ut för komplikationer och fått en infektion i sitt operationssår. Flera saker har under den allt mer
förlängda vårdtiden varit komplicerade och patienten känner sig inte lyssnad
till. Även om hon gillar inkokt lax vanligtvis uttrycks nu en missnöjdsamhet
med den något dåligt uppvärmda maten, de skrynkliga gröna ärtorna, såväl som
plastlådan som hon vet maten transporterats i innan den lagts upp fint på tallriken. Hon är irriterad och arg. Dessutom har hon precis samtalat över telefon
med sin väninna som berättat om sin missnöjdsamhet med sjukhusmat generellt
då hon läst om detta i tidningen.
Patient D: En relativt balanserad attityd utrycks hos patienten när han påbörjar sitt ätande med god aptit. Maten är dock till hans förvåning kall vilket han
artigt påpekar för personalen. Det visar sig att de i den stressade måltidssituationen missat värma just hans tallrik, de ber om ursäkt och åtgärdar direkt
misstaget. Han tackar så mycket och äter upp hela portionen med god aptit.
Han önskar dock han hade fått en portion till men vet att detta inte är möjligt.
Istället tar han en extra smörgås och ett glas mjölk och känner sig därmed mätt.
Imorgon skall han skrivas ut och är vid gott mod.
Samma måltid kan således leda till olika reaktioner (spontana och/eller strategiska?) hos olika personer beroende på olika omständigheter, personliga egenskaper och stämningsläge. Vi förefaller med andra ord vara olika känsliga för
avvikelser mot våra förväntningar av en produkt, exempelvis den mat vi serveras
eller handlar.
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En intressant tanke att återkoppla till detta måltidsexempel är vidare hur
man tar emot och tar om hand en klagan. Inom serviceindustrin tänker jag att
”kunden-har-alltid rätt-approachen” borde hägra. Det vill säga oavsett kundens
anledning till klagan/klagomålet lyssnas den till och respekteras. Man vill att
kunden ska komma åter och sprida ett bra ryckte kring produkten. Det motsatta
kan tänkas gälla i samband med en måltid i hemmet där familjens tonåring
framför klagan över att det ännu en kväll denna vecka serveras fisk till middag. Är en sådan klagan rättfärdig eller kanske bara ett utryck för tonåringens
allmänna missnöje inför att behöva vara hemma och plugga istället för att vara
med polarna? Tonåringen är inte allergisk mot fisk, och tycker egentligen om
fisk, även om kött ses som godare om valet ges. Kanske är detta enbart en ungdomsdiskurs där fisk oavsett hur den serveras inte mottas med större entusiasm?
Visst vill föräldrarna att tonåringen skall komma tillbaka till middagsbordet
också nästa dag, men samtidigt vill man stimulera vanan att äta en varierad
kost som inkluderar att olika sorters fisk återkommer regelbundet i familjens
matvanor.
Att slippa höra klagan känns hur som helst mer trivsamt, eller hur? Och visst
måste väl ändå frånvaro av klagan som oftast tänker jag betyda att det inte
finns skäl att klaga? De gäster som inte klagar på maten borde förhoppningsvis
vara nöjda. Dessutom skulle vissa människor kunna vara rustade med en förmåga att tona ner missnöjsamhet och låta den ljuva musiken dominera även om
det finns en eller annan skev ton. Jag tänker exempelvis på det klassiska exemplet om bilden på vattenglaset som till hälften är fyllt med vatten. Antingen
ser man detta som att det saknas vatten (klagan) eller att man faktiskt har
tillgång till vatten (icke-klagan). Bortsett från att man i detta exempel kan ha
olika behov av vatten (vara olika törstig) skulle valet av att inte klaga möjligvis
här kunna förklaras av en automatisk eller inlärd strategi i ett behov/strävan att
främst se till det positiva. Kanske är det en form av copingförmåga hos vissa
individer.
Att icke-klaga kan således betyda att personen faktiskt är nöjd, likväl som den
kan dölja en missnöjsamhet som inte uttrycks. Likaså kan klagans röst betyda
att missnöje faktiskt existerar, samtidigt som det ibland enbart tycks kunna
vara en del av kommunikationen ”något man säger” utan att egentligt missnöje
föreligger. Detta resonemang tänker jag kan tydliggöras i en matris (se nedan)
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där klagans röst respektive icke-röst ställs i relation till vad som finns bakom
rösten.
Rösten →

Missnöje utrycks

Missnöje utrycks ej

Missnöje finns

Klagan

Icke-klagan

Missnöje finns inte

Klagan

Icke-klagan

Bakom rösten ↓

Denna variation förefaller variera såväl mellan människor som inom människans livscykel. Dagsformen och situationen avgör naturligtvis hur eller om klagan utrycks eller inte. På en ”dålig dag” med känslan av otillräcklighet i relation
till förväntningar kan en emotionell klagan ligga nära till hands, men som i
nästa stund, senare på dagen, kan vara som bortblåst. Detta får mig at tänka på
en låt text som uttrycker detta med en aning mer poetisk finess, vilket jag tänker
avslutningsvis kunde passa att citera i detta sammanhang:
”Det är alltid om natten, jag kan höra den där klagande sången, de svarta fåglarna sjunger
med, orden är svåra att höra, men tonen håller mig fången, den skär i hjärtat, är så sur och
skev, så många timmar kvar än. Så härlig är jorden, en doft av hägg och nattens mardröm
flyr, i den bleka solen, tycks varje liten handling ny, för den dag som gryr.” (Eva Dahlgren
Så härlig är jorden)
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Prospects for a
Complaining Sociology
Alan Warde

I

came to recognise the value of studying complaints by accident rather than
design. In two empirical investigations about eating out I discovered that the
way in which complaints are formulated points towards important features
of the customer experience in restaurants and for understanding consumption
more generally. In this chapter I reflect on the findings of my two projects, one a
historical study of a restaurant guide, the other based on interviews with Britons
about eating out. I then speculate about the potential that complaints present
for the sociological analysis of consumption.

Learning from the Good Food Guide
Restaurant guides are one fine source for charting change in local food cultures.
I examined systematically all issues of the Good Food Guide (GFG) between the
date of its first publication in 1951 and 2001. The GFG represents a hybrid mix
of enthusiast commentary, consumer watchdog association, educational treatise, and social movement for mobilising consumers, functions which shifted in
importance over time. One of its avowed objectives was to improve the standards of dining out in Britain. The early GFG lamented the quality of food, cooking and service in British restaurants in the period after the Second World War.
I can never resist quoting the despairing judgments that Raymond Postgate, the
editor from 1951 to 1969, passed about the trade. In 1961 he reflected back on
the immediate post-war years:
food in Britain is nothing like as bad as it was ten or so years ago. But then, it was intolerable in those days. There is still a lot of dreadful food served in this island but at that time
there was practically nothing else at all but dreadful food. One had to single out for praise
places where a joint and two veg were merely edible, and the staff was neither obviously
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incompetent nor unbearably rude; they were so rare. Rarer still were the pubs and hotels
where you got enough to eat; we were still under the influence of rationing and helpings
were tiny. In fact, meek though we are, if we hadn’t all been pretty hungry, we probably
would have refused to eat what we were offered. As for the materials, butter was never used
in cooking; it was always marge. Cream was never real cream; it was a sort of sweetened
white grease offered under one of various fancy names. From the Argentine to the Cape the
world was combed to secure for us the worst cuts of the most elderly and stringy cows and
ewes. Made up foods, such as sausages and pies, contained so small a proportion of animal
protein to “filling” that the meat was not so much a component as a flavour – a delicate and
distant flavour at that. Nothing, however repellent, was what it should be; and there was
even a shortage of sago and parsnips. The cooking of these inferior and ill-chosen materials
was in general as bad as could be; where there were sauces – or flavours – they came out of
a bottle, directly or at one remove.

(GFG, 1961-2: 11ff)

One of Postgate’s earliest, then annually repeated, calls to his readers was to
complain whenever their meals were unsatisfactory; a duty to complain was one
of the ‘Ten Rules of Eating Out’ (GFG, 1951-2: 14). As a prompt, the GFG’s
often extensive editorial commentary itemised common shortcomings. It also
perforce made judgments about individual establishments, which did not necessarily please restaurateurs who frequently in the early years, and at least until
the 1970s, threatened legal action against the Guide for damage to reputation.
In an earlier essay I described the role of the GFG as campaigning by complaining, tracing the pattern of changing complaint and exhortation over the years
through the editorial commentary (Warde, 2003). Criticism had a more radical
edge in the early days, but this can be detected less through of change in the topics of complaint than in their relationship to institutional and historical context.
Over time, a few causes for complaint more or less disappeared. Criticism
of the composition of dishes and failings in the technical skills of chefs diminished. Arrogance on the part of the restaurateurs, and their authoritarian and
pretentious approaches, was less frequently observed. Objections to restaurants
being sites of class distinction and snobbishness almost ceased. So too did campaigning against the imposition of formal dress codes. Criticism of the uniformity of menus, a complaint particularly prominent in the 1970s, declined
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too. Also eliminated entirely were matters of labour conditions and mention of
political issues which appeared occasionally in the 1960s and 1970s when, for
example, Postgate attacked refusals to serve customers on racist grounds (1961)
and his successor, Christopher Driver, criticised the poor pay and conditions of
catering staff (1973).
In their place, a few new topics of criticism arose at the end of the 20th century.
New forms of commercial sharp practice were identified – credit cards left open
after a service charge had been levied being thought particularly objectionable.
Concern with nutritional value and health consequences of menus appeared at
the end of the 1980s, followed by issues of food safety, through consideration
of topics like BSE and GM foods. Some critical remarks were made regarding
following fashions and over-decorated food, and there was an occasional warning against complacency in the trade. Otherwise, the editorials did not uncover
new failings. So, at the beginning of the period and at the end, there was adverse
comment on: high prices; additional payments for ‘extras’ – vegetables and cover
charges, for example; excessive mark-up on wines; poor handling of wine; inept
service; even more so, service charges; misleading information, especially passing off non-fresh food as fresh; issues of timing - closing hours and being rushed
to vacate the table; commercial sharp practices of various kinds, including unitemised bills; smoking; music; and the quality of ingredients - in the earlier
days processed foods, latterly other forms of technological modification.

Eating Out in 1995: customers’ views
In a second study (Warde and Martens, 2000), a survey carried out in 1995
showed that Britons enjoyed eating out to a much greater degree than might
have been expected given the poor reputation of the catering trade both at home
and abroad. Notwithstanding apparent high levels of overall satisfaction, supplementary household interviews uncovered sources of dissatisfaction and complaining in commercial venues. What was said revealed a lot about manners
and conventions, the expectations of customers, desirable relationships between
provider and customer, etc.. Although the sample is too small to generalise from,
the most common complaints concerned unhygienic behaviour by staff, poor
ingredients, food undercooked, overcooked or at the wrong temperature, staff
clearing up prematurely, and dishes not arriving at the table simultaneously.
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Striking was the fact that the vast majority of interviewees told us that if they
were dissatisfied they would complain, yet few of them actually did so. A good
deal of their testimony was to describe and explain why, despite failings on the
part of the restaurant, they refrained from complaining. A favourite example
was a woman who reported a ‘bar-type’ lunch where the food ‘was so salty I
couldn’t eat it’, ‘some had finished their meal before the others were served’ and
a faulty jukebox had played for 15 minutes. Yet still she said, ‘we quite enjoyed
the meal on the whole’.

Towards a sociology of complaining
My two providential cases lead me to think that Sociology might fruitfully
pay greater attention to acts of complaining. The first instance indicates that
complaining can be a tactic in collective consumer mobilisation. The GFG,
the organ of a culinary social movement, helped to make the niche market for
contemporary restaurants through deploying critique to encourage standards
of high quality. Although the GFG pre-dated the establishment of a consumer
culture in the UK, its promotion of systematic public complaint has become
embelmatic of an increasingly commercialised culture where shopping guides of
many types transmit style information, encourage day dreaming about anticipated pleasures from future meals, and rank enterprises. The second case highlights the importance of the management of social relationships in commercial
contexts and ways in which the social is embedded in economic exchange; for
interviewees often explained their restraint in terms of the wish to maintain a
harmonious atmosphere around the table.
Other disciplines provide some useful foundations for understanding complaining. The generic nature of complaint has been explored in Psychology and
Linguistics. Complaints are uttered in a structured fashion, through particular
forms of speech and discourse (Edwards, 2005). They exhibit different styles
and have different connotations in different cultural settings (Watkins & Liub,
1996; Wojciszke, 2004). Some people complain more than others, a feature not
only of personality but of social confidence and sense of entitlement (Chelminski & Coulter, 2007). In commercial situations many dissatisfactions are never
voiced – and not in proportion to the strength of grievances (Chebat et al, 2005).
Actual complaints are the tip of the iceberg of discontent (Hyman et al, 1992;
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Mulcahy & Tritter, 1998), because issuing a complaint entails an emotional
cost and often an escalation in emotion commitment, causing recursively anger,
frustration, etc. Quasi-sociological stage models of the unfolding of sequences
of complaining procedures have identified parameters for a ‘natural history’ of
complaints (Hyman et al, 1992).
The sociology of consumption might better exploit the potential of complaining behaviour, not for purposes of practical business management, for which
there is already plenty of advice from marketing scholarship and journals with
titles like the Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining
Behavior, but rather to improve understanding of codes of everyday conduct.
This is especially germane for approaches to consumption influenced by theories of practice which emphasise shared understandings and commonly agreed
criteria for evaluating performances (Schatzki, 1996; Reckwitz, 2002; Warde,
2005). For the content of complaints reveals the norms and standards which
the complainant believes appropriate to the circumstance. Expectations of
appropriate conduct are made manifest when people express disappointment or
claim redress. The potential for a dispute between producer and consumer over
whether aspects of a particular meal –dishes, service, atmosphere – is acceptable
is an ideal source of evidence about what is expected (Warde, 2015). Of course,
analysis must discount the interests of the parties involved but, malicious and
manipulative complaints aside, the use common and differential languages
and rationales by restaurateurs and customers when conducting their negotiations (about for example whether the wine is corked or the meat cooked) makes
explicit the values, conventions and standards around which they may agree or
disagree. Equally illuminating are some additional reasons for dissatisfaction
remaining unspoken and complaint suppressed, whether because of uncertainty
about the appropriate standards for finding a service unacceptable, recognition
of compensatory virtues in the event (eg, the steak wasn’t very good, but it was
cheap), or simply being reluctant to make a scene.
Practice theories might also learn more about the social practice of complaining itself. A ‘dispersed practice’, it is an accomplishment which can be done
better or worse (Schatzki, 1996: 91-2). Complaining in a restaurant is a touchy
business. Face-to-face confrontation is difficult, and a reason why some people write letters afterwards even though remedy is then much less likely. Gen-
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erally restaurateurs claim to prefer (polite!) immediate feedback because they
can make amends – if they agree that the dissatisfaction is justified. Of course,
whether both customer and patron agree that something needs correction, compensation, apology or restitution is a substantive matter which is rarely provoked
by the routine inquiry from staff, ‘Is everything alright with your meal?’. Complaining, and deflecting complaint, is a delicate operation requiring negotiation. The complainant often becomes upset to a degree out of proportion to the
technical inadequacy of the product delivered; people get angry, feel insulted,
feel defrauded, etc., which may be a source of escalating tension and conflict.
Dispassionate complaint is a learned skill, which few people have because they
complain only occasionally, because different settings require different repertoires, and because specific inter-personal interactions and negotiations make for
complicated encounters. The process requires a symbolic interactionist analysis.
As markets expand and the state retreats, the process of turning individual discontents into collective public issues alters. It is no longer so easy to expect political representatives or departments of state to take notice of what troubles me,
particularly in the economic realm. Western governments do have agencies which
scrutinise commercial actors for the legality of their actions, and where companies
make very similar unacceptable actions (PPI, adulteration of food) governments
may legislate or invest regulatory authorities with powers to instruct, close down
or fine malpractice. But in a period when neoliberalism is hegemonic, state intervention commits to little other than recompense by errant companies for discrete
and occasional mistakes. The primary object of regulation is the individual incident not the inappropriateness of institutional arrangements.
It is for that reason the history of the Good Food Guide proves interesting. It
proposed complaining not in pursuit of personal redress but in order to improve
an industrial practice. It presented complaining as a collective duty of its members in order to transform the catering industry. In its origins it was a campaigning social movement, with aesthetic or gastronomic considerations uppermost,
but incorporating other associated politically-relevant issues. Complaining was
a strategy. It recognised the limits of the individual option of ‘exit’ (Hirschman,
1970) – for vowing never to return to a bad restaurant does not entail that less
bad, but still mediocre, restaurants mend their ways. When orchestrated as a
collective venture aimed at changing practices, complaining may constitute a
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proto-political act. It may or may not engender collective mobilisation, and it
may or may not be diverted into institutions for dealing with individual cases of
maltreatment, but it has a role in political life which constantly challenges the
neo-liberal insistence that markets can look after themselves and that politics
therefore can be limited to ensuring the legal preconditions for making and
enforcing private contracts in economic exchange.
Circumstances change, however. During most of its existence the GFG,
and one or two other influential restaurant guides, were the only outlets for
views about the quality of catering. Towards the end of the 20th century mass
media began to pay attention to eating out, with newspaper restaurant columns
emerging in the 1980s. Now, however, the proliferation of social media may be
transforming the situation. The explicit and articulated criticisms of individual
bloggers and reports to web sites like Trip Advisor, YELP or Zagat which garner
evaluation of services, give a complaining voice to (almost ‘ordinary’) members
of the public. Certainly many more voices can be heard. Companies in the service sector foresee significant challenges. The ease with which their activities can
be criticised on-line portends threat to reputation of a kind which suggests some
possible shift in the balance of power towards the customer (Bougie et al, 2003;
Ward & Ostrom, 2006). Nevertheless, to date collective rather than individual
complaints have had greatest efficacy in modifying industry’s practices and thus
experiences of consumption.
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Om bilderna
Inget visuellt uttryck är så beroende av tekniken som fotografin. För 120 år
sedan var fotografi fortfarande en konstform i vardande. Av alla tekniker för
bildframställning som prövades blev våtplåtsmetoden den populäraste. I korthet innebär den att en glasplåt görs ljuskänslig med hjälp av flytande emulsion
för att därefter snabbt exponeras innan emulsionen torkar. Våtplåtsmetoden var
en svår process som krävde stor yrkesskicklighet och kring det förra sekelskiftet
föll den snabbt i glömska då den ersattes av mer lättarbetade tekniker. Karakteristiskt för våtplåtsbilden är de ojämna kanterna som uppkom när glasplåten
vaggades för hand så att den flytande emulsionen fördelades så jämnt som möjligt över ytan. Den tidiga optikens begränsade ljusstyrka avspeglas i bildernas
korta skärpedjup och det gällde att kunna belysa glasplåten med så mycket ljus
som möjligt. Idag är det möjligt att på ett trovärdigt och mer miljövänligt sätt
framställa fotografier som fångar våtplåtsbildernas karaktär. Allt som behövs
är en mobiltelefon och en lämplig applikation. Det är så collagen i denna bok
är gjorda. Bokens bilder är en syntes av en 120-årig tidsrymd. En svindlande
tanke.
Collagen är gjorda av Kristjan Aunver, som även gjort omslaget med ett fotografi taget av Barbro Björnemalm som förlaga.
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