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Abstract
I denna uppsats har jag undersökt hur matkassetjänsten ”Linas matkasse” bidrar i skapandet av 

föreställningar och praktiker kring familjen. Matkassen som fenomen är nytt och har funnits sedan 

2007 på den svenska matmarknaden. Genom att studera vardagsstrukturer och middagens betydelse 

i barnfamiljer har jag nått en större insikt i vilken roll matkassen har för familjen. För att samla 

material kring ämnet har jag gjort observationer och intervjuer med tre familjer som är 

prenumeranter av ”Linas matkasse” samt tre intervjuer med personer som på ett eller annat sätt varit 

i kontakt med matkassetjänster. Jag har genom mitt arbete sett att matkassen kommer med, förutom 

med råvaror och recept, föreställningar kring familjen och dess samlingspunkt kring middagen. För 

att matkassen ska fungera som koncept krävs det att det finns en gemensamma föreställning kring 

middagen som performativ handling, även en föreställning om vad en familj är. 

Nyckelord: ”Linas matkasse”, vardag, middag, familj.
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Inledning 

Ring, Ring, låter det från ringklockan vid ytterdörren. Jag och mamman i familjen reser  

oss snabbt från köksbordet med de överblommade tulpanerna. Det är sen, i alla fall för  

en barnfamilj, måndagskväll i början av mars. Vi rör oss mot dörren och öppnar.  

Utanför står en äldre man med två kassar i handen. Allt går snabbt och snart står vi  

framför en stängd dörr med två kassar i handen. Två kassar fyllda med mat. Vi bär in  

dem i köket och vi är båda förväntansfulla. Vid köksön mitt i köket börjar vi med nyfikna  

miner och utrop titta vad som finns i matkassarna. Vi dukar upp råvarorna och jag får  

känslan av att vi dukar upp framtiden. ”Linas Matkasse” har kommit och nu väntar den  

kulinariska resan för fem dagar framåt. (Fältdagboken 12 /3 2012)

Varannan måndag mellan fem och tio på kvällen levereras ”Linas Matkasse”, middagar för fyra 

personer i fem dagar, i stora delar av Sverige. Matkassen består av råvaror och recept uträknade och 

redo att laga för de prenumererade kunderna. ”Linas Matkasse” är idag ett av de största matkasse-

företagen, med 62 000 registrerade kunder1. Matkassen är ett fenomen som dök upp på den svenska 

matmarknaden 2007 (Svensson 2011:2) och har sedan dess bara blivit större och större.  Matkassen 

blev ”Årets Julklapp” 20112. Anledningen till detta tycks ligga i att människor har mindre tid, kun-

skap, ork och idéer i dagens samhälle gällande den vardagliga matlagningen. Tillgängligheten 

genom internet gör även denna tjänst möjlig (Svensson 2011:3). 

   Jag har studerat hur ”Linas matkasse” bidrar i skapandet av föreställningar och praktiker kring 

familjen. Jag vill se vilken roll matkassen har i familjen samt hur vardagen och betydelsen av 

familjen påverkas av matkassen genom att se till middagens betydelse.  

   För att skriva denna uppsats, i etnologi vid Lunds universitet, har jag träffat barnfamiljer som har 

”Linas matkasse”. Jag har även träffat personer ur familjer som varit i kontakt med matkassar på 

olika vis. Jag har observerat och intervjuat mina informantfamiljer i deras hem. Jag har hamnat mitt 

i människors vardag, varit med när de ätit middag, suttit ut en sen måndagskväll och försenat en 

middag för en familj på sex personer genom att bara vara närvarande. Allt detta ligger nu till grund 

för denna uppsats om matfenomenet, matkassen.

1http://sv.wikipedia.org 2012-03-17

2http://www.hui.se 2012-03-17
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Bakgrund 

Ett av mina första minnen från min barndom, som jag tydligt minns än idag, var när jag drygt två år 

gammal hade rymt med min jämnåriga bästis till mitt dagis. Dagiset låg över två kilometer ifrån 

våra hem så promenaden dit och tillbaka tog oss några timmar. När vi väl kom tillbaka till vårt 

radhusområde igen var alla arga på oss. Hela gatan hade varit involverad i sökandet efter oss. Jag 

minns hur jag som någon form av straff, och för att jag hade missat middagen, fick sitta själv vid 

köksbordet och äta den kvällen. På tallriken framför mig låg en kokt korv med bröd. Jag minns hur 

jag stirrade på korven i min ensamhet och förstod att nu hade jag gjort något riktigt, riktigt dumt. 

Det yttersta straffet jag fick efter jag rymt var att inte få dela middagen med min familj som alltid 

annars var en naturlig del av min vardag. 

   Att middagen för mig redan som tvååring hade en så stor betydelse i form av gemenskap, familje-

känsla och ömhet har nu fått mig att vilja arbeta kring just mat, middag och familj. Jag växte upp i 

en typisk kärnfamilj och har fått mitt ideal kring familjen från min barndom, även om jag nu ser att 

familjen är så mycket mer än denna konstellation. Familj som begrepp diskuteras vidare under 

rubriken ”Teoretiska utgångspunkt”.  

                                                                                                 (Bild, se fotnot3)

Marknadsföringen kring ”Linas matkasse” består av såväl tidningsannonser som TV-reklam. Som 

symbol för matkassen och företaget står en kvinna vid namn Carolina ”Lina” Gebäck som till-

sammans med sin bror, Niklas Aronsson, äger företaget. Lina är dietist och i reklamerna står hon 

iklädd förkläde och lagar uttalat hälsosam, varierande och god mat. Det finns även reklamklipp där 

vi ser att Lina går och handlar mat i affären. Vi ser senare bilder på en familj, mamma, pappa och 

3http://www.mynewsdesk.com 2012-05-14
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tre barn, som äter det Lina har plockat ut åt dem. I reklamen nämns fredagsmys och att skapa en 

skönare vardag. Så här lyder delar av talet till en reklam för ”Linas matkasse”:

Skulle det inte vara skönt om någon annan tänkte åt dig, ibland i alla fall, när det gäller sånt

där som måste göras varje dag, just när man är som mest stressad, typ matlagning. Det här är

Lina, som i ”Linas matkasse”, och hon har tänkt åt dig. Lina är dietist och vet hur man planerar 

middagar för både stora och små. Det ska vara bra råvaror hämtade ur kostcirkelns alla delar. 

Goda och inte för konstiga för barnen. Lina vet också att recepten hon skickar med i din kasse 

måste vara hyfsat lättlagade (Text från reklamfilm av och om ”Linas matkasse” på youtube4)

I marknadsföringen anspelar ”Linas matkasse” på ett flertal faktorer som är tydliga i dagens 

samhälle. Det handlar om tid, vardagsstruktur, stress och näringsintag genom måltiden. Affärsidén 

finns även i andra länder men har inte samma utformning som i Sverige. Det ligger i kulturella 

skillnader som finns när det kommer till mat och måltider (Svensson 2011:15). Detta då vi inte bara 

delar våra matvanor med vår familj utan även med de människor som lever i ens närliggande 

områden, och på det viset blir matvanor inte en individuell ensak som vi oftast tror (Bringéus 

1988:14). Jag vill undersöka vad det är för strukturer vi har i vårt samhälle kring middagen och 

måltiden, men även hur vardagen ser ut för den svenska idealfamiljen.

   Barnfamiljer bestående av två vuxna och två barn är matkassens typiska målgrupp, en familje-

konstellation som år 2009 24 procent av Sveriges befolkning ingick i (Svensson 2011:16). Jag vill 

se vad middagen, den arena där ”Linas matkasse” gör entré, har för betydelse för skapandet och 

upprätthållandet av familjen.

 

(”Orginalkassen” från ”Linas matkasse”5)

4 http://youtube.com 2012-05-14
5 http://www.mynewsdesk.com 2012-05-16
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Syfte och vägledande frågor

Syftet med denna uppsats är att studera hur ”Linas matkasse” bidrar i skapandet av föreställningar 

och praktiker kring familjen.

− Hur ser vardagen ut för ”Linas matkasses” kunder och hur har det påverkat valet av att 

använda sig av tjänsten?

− Vad har middagen för betydelse i familjen och varför? 

Tidigare forskning 

Forskning kring matkassen som fenomen och även ”Linas matkasse” finns idag inte mer än i form 

av uppsatser från studenter på kandidatnivå. Jag har använt mig av texten ”Matkassen – ett koncept 

som underlättar vardagen” publicerad vid Skånes Livsmedelsakademi (Svensson 2011) av Martina 

Svensson, som arbetar som projektledare vid Skånes Livsmedelsakademi. Matkassen har funnits på 

den svenska matmarknaden sedan 2007 (Svensson 2011:16) och därmed har inga större arbeten 

kunnat bedrivas kring matkassen som fenomen. Det är här jag hoppas och tror att min nu skrivna 

uppsats kan komma att vara betydande i förståelsen av matkassens roll i familjen och således vara 

viktig inom forskningsfältet. 

   En avhandling av sociologen Stine Thorsted, ”Måltidet i tidsfælden? : måltidspraksis og brug af 

færdigmad i dagligdagen” (Thorsted 2007), om livsmedelshandel via internet är vad som kommer 

närmast mitt specifika ämne. 

   Mat kan vara ett mycket känsligt ämne att arbeta med då det berör alla människor. Alla människor 

måste mer eller mindre aktivt göra val kring mat. Föreställningen kring att ”du är vad du äter” visar 

tydligt på att mat inte enbart handlar om näringsintag utan det står för fler saker. Mat bär på värde-

ringar som markerar sociala relationer, kommunikation och ekonomiska förhållanden (Borda & 

Salomonsson 1987:14). Vare sig man vill eller inte är detta något alla i dagens samhälle måste för-

hålla sig till på ett eller annat sätt. Inte minst då mat är nödvändigt för att mänskligt liv ska finnas, 

det är kärnan i våra sociala relationer och är idag världens största industri (Belasco 2008:1). I 

samma stund som du äter något talar det om vem du är, var du kommer ifrån samt vart du är på väg 

(Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2006:8).

   Sociologen Jean-Claude Kaufmann har skrivit om mat ur ett sociologiskt perspektiv. I sin bok 

”The meaning of cooking” (Kaufmann 2010) tar han upp måltidens betydelse, måltiden i familjen 

och hur detta har utvecklats genom historien. Vi kan även se sociologen Lotte Holms bok ”Mad, 

mennesker og måltider : samfundsvidenskabelige perspektiver” (Holm 2003) som bidrag inom detta 
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ämne. 

   Företagsekonomen och etnologen Susanna Molander studerar i sin avhandling ”Mat, kärlek och 

metapraktik: en studie i vardagsmiddagskonsumtion bland ensamstående mödrar” (Molander 2011), 

vardagsmiddagen bland ensamstående mödrar. I sin avhandling diskuterar hon familj och kärnfamilj 

som begrepp.  

   Forskning om mat inom etnologiämnet vid Lund universitet har bedrivits av bland annat Håkan 

Jönsson fil.dr. i etnologi med sin avhandling ”Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya 

ekonomi” (Jönsson 2005) och nu senast sin bok ”Den gastronomiska revolutionen” (Jönsson 2012). 

Han har även tillsammans med etnologen Anna Burstedt, som även hon forskar inom matområdet, 

skrivit boken ”Mat: genealogi och gestaltning” (Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2006). 

   Familjen är ett område det finns mycket forskning kring, inte minst inom sociologin. I denna 

uppsats har jag främst använt mig av sociologen Åsa Lundqvist bok ”Familjen i den svenska 

modellen” (Lundqvist 2007). Jag har även använt mig av sociologen Christine Romans bok 

”Familjen i det moderna: sociologiska sanningar och feministisk kritik” (Roman 2004). 
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Teoretisk utgångspunkt

Jag studerar i detta arbete matkassen som ett kulturellt fenomen genom att använda mig av teorier 

kring, familj, middagens betydelse, performativitet, smak samt habitus.

Familj 

Begreppet familj var ovanligt innan 1800-talet då det blev allmänt (Meurling, Lundgren & 

Lövkrona 1999:21). Men det var först i början av 1930-talet, på grund av befolkningsfrågan, som 

den moderna familjepolitiken tog form i Sverige (Lundqvist 2007:253). Det idealtypiska familje-

idealet kom nu att bli kärnfamiljen (Lundqvist 2007:101). Kärnfamiljen är en mamma-pappa-barn-

konstellationen och är det vi vardagligt betraktar som en ”riktig” familj (Meurling, Lundgren & 

Lövkrona 1999:147). Det finns en stark föreställning kring vad en familj är och hur denna skapas 

och jag vill i min uppsats se vilken roll ”Linas matkasse” spelar i föreställningen och skapandet av 

familjen. För att kunna göra detta måste jag se till den arena där matkassen har sin essens, d.v.s. vid 

middagen. 

Middagen i familjen 

I familjen har den gemensamma måltiden kommit att bli ett punkt för att samla alla familje-

medlemmar för att umgås genom måltiden (Meurling, Lundgren & Lövkrona 1999:6). Idealbilden 

av måltiden i familjen är att den ska vara en trivsam stund av gemenskap. Normen visar att en 

måltid i familjen ska vara näringsrik, billig, rolig att laga och god att äta (Ekström 1990:183). 

   Jag väljer att se middagen som en performativ handling i familjen. Post-strukturalisten Judith 

Butler talar om performativa handlingar som sociala praktiker, som i detta fall middagen, skapar 

sociala kategorier. I handlingen av att dela en måltid tillsammans med familjen konstitueras den 

sociala världen betecknad familjen. Middagen skapar i familjen just familjen. I performativitet finns 

inget förutbestämt förhållningssätt eller mål, inget finns i dess fulla essens utan återskapas hela 

tiden genom sociala handlingar. Dessa sociala handlingar styrs i sin tur av kulturella och historiska 

faktorer som spelar in på individers identiteter och deras verklighetsuppfattningar. Middagen blir i 

detta synsätt ett performance för att skapa och återskapa familjen som social institution (Butler 

2005:15).

   Sociologen Jean-Claude Kaufmann menar att måltiden organiserar, förutom att ge trivsamma 

stunder och näring, familjen som grupp och organiserar strukturer kring hur ting och människor 

fungerar. Vidare anser han att middagen är familjelivets arkitekt, som dag efter dag upprepar med-

lemmarnas roll och plats i familjen (Kaufmann 2010:75). Konversationerna kring måltiden och 

bordsrutinerna upprätthåller banden mellan familjemedlemmarna (Kaufmann 2010:149) och visar 

på värdet av familjelivet (Kaufmann 2010:138). Varje måltid ses som ett test för att se om familje-
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medlemmarna har något att säga varandra (Kaufmann 2010:101). På sätt och vis är det således 

måltiden som formar familjelivet (Kaufmann 2010:75). 

Smak 

När man prenumererar på ”Linas matkasse” är det flera steg som inte behöver utföras för att 

middagen ska stå på bordet. Då syftar jag till att själv bestämma vad man ska äta, handla och se till 

att man får i sig näringsrik mat. Det finns en rådande föreställning kring mat och måltiden i dagens 

samhälle, inte minst tydligt genom att matkassen finns som fenomen. 

   Det finns tankar kring hur middagen bör vara utformad, vad som ska serveras och hur detta sker. 

Matvanor och sociala strukturer i samhället har ett tydligt samband. Olika sociala grupper äter på 

olika sätt (Holm 2003:53). Genom att äta på ett visst sätt eller ge dina barn en viss mat skapar du ett 

speciellt förhållande till mat. Det val man gör av mat blir till kulturyttringar (Ekström 1990:46) och 

mat ses som en grundförutsättning för kultur (Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2006:7). Detta har 

sin grund i individers habitus.

   Sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus handlar om strukturer och organisation av praktiker 

respektive uppfattningar som styr den sociala omgivningen människor omger sig av (Bourdieu 

2010: 166). Livsstilar är direkta produkter av habitus då (Bourdieu 2010:168) habitus består av en 

samling sammanhållande principer som organiserar och tydliggör positioner för individer och 

grupper i det sociala rummet (Bourdieu 2010:xix). Bourdieu menar att de som har samma smak i 

konst kommer ha liknande smak i fler former av symboliska eller kulturella praktiker och ting 

(Bourdieu 2010:xix). Människor som har liknande habitus delar samma smak i fråga om mat, bilar, 

hus etc. 

   Denna tanke utgår jag från i mitt arbete då det krävs en gemensam uppfattning om vad som anses 

vara acceptabel middagsmat, vad den ska bestå av och hur denna ska kombineras för att ”Linas 

matkasse” har kunnat slå sig in på den svenska matmarknaden. Det finns en gemensam kulturell 

föreställning kring middagen, mat och vardagen. Detta då lika slags mat, recept och koncept säljs 

till tusentals kunder varje vecka.
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Material och Metod 

Under april 2012 utförde jag en fältstudie i en storstad i Sverige där jag använde mig av en 

etnografisk metod som innebar för mig att jag arbetade med observation och intervju. Observationer 

ger en beskrivning av människors gestaltningar och praktiker, det vill säga vad människor snarare 

gör än säger. Intervjuer talar i motsats om vad människor tror sig göra men kanske inte alltid gör 

(Kaijser 1999:73). Jag valde därför att kombinera dessa två metoder. 

   Då praktiker kring matlagning och måltid var en viktig del av mitt undersökningsfält ville jag 

använda en metod som möjliggjorde studier av praktiker i samband med måltid. Jag valde därför att 

genomföra observationer i familjer i anslutning till måltider som skulle lagas efter leverans av 

”Linas matkasse”. 

   Jag ville också få en fördjupad förståelse kring föreställningar om familjen. Jag genomförde 

därför sex intervjuer, där frågorna och svaren kretsade kring olika aspekter av familjeliv, med 

utgångspunkt i valet och användandet av ”Linas matkasse”. 

   Syftet med observationer är att komma åt det som finns ”under” eller ”bakom” det synliga. Det 

handlar om att förstå beteenden eller händelser som kulturella fenomen. Det är när observationer 

används för att säga något om verkligheten som metoden blir användbar. Till observationer krävs en 

relation till teoretiska begrepp och perspektiv som forskaren gör sin tolkning efter (Arvastson & 

Ehn 2009:55). Observationer och intervjuer kompletterar varandra väl som empiriskt material och 

genom att använda mig av dessa metoder försökte jag se matkassens roll i skapandet av 

föreställningar och praktiker kring familjen genom observationer, men även ta del av 

informanternas egna åsikter genom att göra intervjuer.  

   Min inriktning under fältstudien var att observera och intervjua barnfamiljer som prenumererar på 

”Linas matkasse”. Jag intervjuade även personer som hade erfarenhet av ”Linas matkasse” eller en 

annan matkasse. Jag sökte mina informanter genom bekantas bekanta samt informanternas bekanta. 

Jag hade tidigare inte träffat personerna i familjerna eller varit i deras hem. De informanter som 

hade tidigare erfarenhet av matkassen hade jag träffat tre av fyra tidigare men i andra sammanhang 

och hade ingen privat relation med dem. 

   Under mina intervjuer utgick jag från en skriven frågelista men utvecklade intervjuerna till ett 

samtal kring matkassen efterhand intervjun fortskred.  

   Under hela fältperioden förde jag fältdagbok, inför och efter varje träff. Fältdagboken fungerade 

även som en observationsrapport för mig efter besöken hos familjerna. Fältdagboken anser jag 

skapar ett utrymme för mig som forskare att hela tiden reflektera över min roll i forsknings-

processen genom att jag med mig själv bedriver en källkritisk dialog och resonemang till vad jag 

har upplevt. Fältdagboken har fungerat som ett verktyg i uppsatsskrivandet, dels genom mina 

observationsrapporter och dels som en påminnelse om tankar och händelser som skedde under 
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fältperioden.

   En viktig del i min undersökning var att få komma hem till familjerna och ta del av deras vardag. 

Detta gjorde jag genom att besöka mina informanter på kvällar mitt i veckan. En familj åt jag 

middag tillsammans med, en annan satt jag med medan de åt middag och den tredje umgicks jag 

med. Detta var viktigt för mig då jag vill se i vilken kontext deras prenumeration av matkassen tar 

plats.  

   Både besöken och de intervjuer jag utförde blev en till två timmar långa förutom ett familjebesök 

där jag var kvar i över fyra timmar, då vi väntade på leveransen av matkassen. Jag har valt att 

transkribera delar av intervjuerna hos familjerna. Detta då intervjuerna inte var strikta samt att 

barnen ofta var delaktiga i bakgrunden och således försvårar transkriberingen av materialet. De tre 

övriga intervjuerna har jag transkriberat. Mitt material består, förutom observationer och intervjuer, 

av information från ”Lina matkasses” hemsida samt deras reklamfilmer. Detta utgör den kontext jag 

utgår ifrån. Jag har även hämtat en bild från en blogg som jag fått tillstånd av innehavaren av 

bloggen att använda i min uppsats. 

   När jag pratade med informanterna inför besöken berättade jag om vad jag önskade ta del av när 

jag besökte dem. Jag varierade mellan två önskningar. Den ena var att få vara med när matkassen 

levererades och den andra var att få vara med när familjen lagade mat. Det var något som kom att 

bli mer komplicerat än vad jag först hade tänkt mig. Dels blev klockan för mycket för att det skulle 

passa att jag var kvar när matkassen levererades på grund av att barnen skulle sova och vardags-

pusslet skulle gå ihop. Dels kanske inte det ses som en naturlig önskan om att vara med att få laga 

mat. Dessa händelser talar i sig mycket om föreställningar kring mat, måltid och dess betydelse 

vilket gör att jag trots att mina önskningar inte alltid slog in, fick jag ett stort material såväl i 

observationsrapporter som såväl intervjumaterial. Det jag inte fick ta del av genom observationer 

kompletterade jag genom att tala om dessa praktiker under intervjuerna.

   Observationer som metod innebär att man använder sig av blickens förmåga för att se verklig-

heten (Arvastson & Ehn 2009:23). Observationer kan ge oss viktig information kring hur människor 

beter sig och vad som händer i samhället (Arvastson & Ehn 2009:24). Det handlar om konsten att 

se, lägga märke till saker och sedan såväl kunna minnas som beskriva det man sett (Arvastson & 

Ehn 2009: 38). Den så kallade etnologiska blicken använder jag mig av som etnolog för att göra 

kulturanalys av det jag ser (Arvastson & Ehn 2009:51). 

”Ambitionen med observerandet är att fungera som en ”fluga på väggen”, att penetrera ett

skeende utan att själv påverka det och att systematiskt studera människors vardagsliv likaväl

som samhälleliga förändring” (Arvastson & Ehn 2009:104).
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Det krävs en stor medvetenhet kring reflexivitet och etiska förhållningssätt när man arbetar med 

observationer (Arvastson & Ehn 2009:30). Att vara reflexiv innebär att förstå sig själv och sin egen

position i forskningen. När man studerar andra studerar man samtidigt sig själv (Ehn & Klein

1994:10). Att belysa den egna subjektiviteten kan vara en väg att nå djupare förståelse för vad 

kunskap kommer ifrån istället för att försöka framställa ”objektiv” kunskap (Ehn & Klein 1994:10).

  Det fanns flera faktorer som spelade in på mina observationer som jag först under själva fält-

perioden blev visso om. Detta handlar om vilken typ av informanter jag valt, när och var jag valde 

att träffa dem. Att komma hem till en småbarnsfamilj en vardagskväll mitt i veckan ändrade inga 

rutiner. Det var jag som fick anpassa mig efter det tids- och livspussel som familjen hade. Detta 

gjorde att jag fick sätta mig själv och mina behov i form av insamling av material i andra eller 

kanske tredje hand. Det är ingen förälder som kan prioritera en forskares fråga när dennes tvååring 

kämpar om att få uppmärksamheten, eller två sjuåringar som vill berätta gåtor eller en klocka som 

tickar på. I denna situation krävdes en stor uppmärksamhet åt barnen även från min sida. Barnen 

skulle känna att jag var där även för dem. Vissa stunder skulle jag försöka föra en intervju, obser-

vera situationen och gissa vilken favoriträtt barnen hade samtidigt. Det blev mycket på en gång men 

samtidigt väldigt roligt. Barnen i familjerna fungerade som en avdramatisering och de lättade upp 

stämningen på ett härligt sätt som bara barn kan. 

   Att observera ett hem som man kommer till första gången är inte lätt. Jag vet inte om familjen har 

anpassat sig efter mitt besök genom att städa, fixa till eller bete sig på ett annorlunda sätt. Det var 

inget jag kunde påverka eller göra något åt, men det fanns hela tiden med i bakhuvudet genom mina 

observationer och tolkningar.  

   Jag kompletterade mina observationer med intervjuer hos de familjer jag besökte samt med fyra 

övriga informanter. Intervjuer innehåller värdefull information som är svår att få tag i på annat håll 

(Ehn 1992:200). Intervjuer ger mig som forskare mer och djupare kunskap om informanterna. 

Intervju kan ses som en metod för att nå individens inre världar (Ehn 1992:61).

   När man använder intervju som metod måste man som forskare vara medveten om att alla 

berättelser kan byggas upp och berättas efter vissa specifika regler. Dessa regler lär sig medlemmar 

av en gemenskap omedvetet att känna igen och anpassa sitt berättande efter (Hagström 2006:65).

Det handlar inte enbart om hur man berättar utan även vad man berättar. Etnologen Jonas Frykman 

menar att alla kulturer har förutbestämda regler kring vad man berättar. Kulturer har således sitt 

specifika life-script (Frykman 1992:243). Mina informanter bär således på föreställningar, styrda av 

den rådande diskursen, kring vad som de ska berätta samt på vilket sätt de gör detta. Detta har visat 

sig i mitt material då många av svaren vid intervjuerna är liknande och relationen till matkassen 

likaså. Men i detta kan även faktorer spela in som alla mina informanter hade gemensamt, hög-

skoleutbildning, välbetalda arbeten, matkassekunder, familjekonstellationen, sexuell tillhörighet, 
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bodde i samma stad och säkerligen flertalet likheter till som jag inte tagit del av. Detta gör att de kan 

ha liknande uppfattning om det jag frågade och observerade. 

   Jag har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv i mitt sätt att angripa matkassen som fenomen 

genom att studera vilka värden matkassen bär på och hur detta tar sig uttryck. Det är min mening att 

det inte enbart är en kasse med råvaror och recept familjen prenumererar på som kunder. Vad dessa 

medföljande värden är kommer att undersökas genom uppsatsen. 

   I fenomenologi är det subjektet som är i fokus, hur subjektet upplever världen. Subjektet 

konstrueras genom dess habitus, således dess inlärda handlingsmönster. Studien handlar om 

relationen tingen har till subjektet, den materiella värld runtomkring individen som skapar den värld 

hon agerar i. Vi står hela tiden i växelverkan med tingen. Tingen verkar tillbaka på oss, får oss att 

handla på ett visst sätt. Det som fenomenologi kan hjälpa mig med i analysen av ”Linas matkasse” 

är att se de inneboende värden som ligger i matkassen och hur dessa möter subjektet, familjerna 

(Frykman u.å:4). Det är i mötet mellan brukaren och redskapet som det kulturella mönstret grundar 

sig. Något som är oerhört beroende av sin kontext (Frykman 2006:74). 
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Informanter 

Alla namnen på informanterna är fingerade.

Familjen Modig består av mamma Anna som jobbar som forskare och pappa Filip som är anställd 

på ett stort transnationellt företag inom teknik. Familjen har tre barn, Julia och Jenny som båda är 

sju år samt Adrian som är två år och går på dagis. Familjen bor i en stor 70-tals villa i ett villa-

område i en storstad i Sverige. Båda föräldrarna jobbar på annan ort och pendlar cirka en timme till 

arbetet. 

Familjen Ryddahl består av mamma Sofia som arbetar med arbetsmiljö vid en stor institution och 

pappa Gustaf som har en hög post vid ett stort företag. Tillsammans har de dottern My som är två år 

och går på dagis. Familjen bor i en nyrenoverad villa i ett villaområde i en storstad i Sverige. Gustaf 

arbetar på annan ort och pendlar cirka en timme till arbetet. 

Familjen Howard består av mamma Karin som arbetar med bistånd vid en stor institution och 

pappa Carl som är egen företagare. Familjen har tre äldre barn, Peter som är nitton år och försörjer 

sig på musik. Victoria som är arton år och studerar naturvetenskapliga programmet på gymnasiet 

och William som är femton år och går på engelskaskolan. Familjen bor i en stor 20-tals villa i ett 

villaområde i en storstad i Sverige. Under besöket hos familjen fanns även dotterns pojkvän 

närvarande, Pontus. 

Jag träffade även fyra informanter för enbart intervju. Dessa var:

Anders och Åsa Nordin. Anders har en hög post vid en stor institution och Åsa arbetar som 

controller. Familjen har två äldre söner vilken en av dem inte längre bor hemma. Familjen bor i en 

villa i en storstad. 

Håkan Lindberg som arbetar som psykolog och bor i en storstad. Han har sambo samt två barn, 

åtta respektive två år. 

Monika Friberg som arbetar som projektledare vid en stor institution. Hon har tillsammans med 

sin man en son som är elva år. Familjen bor utanför en storstad.  

15



Disposition  

Min undersökning av ”Linas matkasse” och dess roll i familjen kommer att presenteras i ett kapitel 

med rubriken ”Hej, det är jag som är Lina, som i ´Linas matkasse´”. Detta kapitel har jag delat upp i 

tre avsnitt. Det första avsnittet heter ”Vardagen” och här sker en kartläggning över hur mina 

informanters vardag ser ut, vilket är den kontext jag utgår i från i min studie av ”Linas matkasse”. I 

avsnitt två, ”Mat och måltid” berörs aspekter av mat och middagen som struktur. Jag ser till vad 

middagen har för betydelse för de prenumererande familjerna och hur detta tar sig uttryck. Detta 

övergår sedan i tredje avsnittet, ”Familjen”, där en diskussion sker om vad familj är för mina 

informanter och hur de talar om familjen. 
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Hej, det är jag som är Lina som i ”Linas matkasse”

Vardagen

Jag knackar på dörren till det stora huset och hör ljud från barn på andra sidan.  

Dörren öppnas och där står en pappa, en tvåårig pojke och två sjuåriga flickor.  

Tvillingflickorna började genast prata med mig och jag kände mig välkommen. De  

lättar upp stämningen genom sina lekar och frågor. Jag får gissa vad deras favorit-

rätter är, klura på gåtor de ställer samtidigt som de pillar på mina örhängen. 

   Middagen står på det runda köksbordet. Köttfärssås och penne pasta i olika färger.  

Idag är det ingen matkasse-dag, den ska levereras senare under kvällen. Runt bordet  

sitter pappa Filip, tvillingarna Jenny och Julia och lilla Adrian. Mamma Anna har inte  

kommit från arbetet än. Alla har nästan ätit upp när jag kommer och snart börjar  

Bolibompa. 

   Köket är äldre, jag tror det är 70-tal med det röda kaklet med mönster på. Köks-

bänken är full av burkar, nescafe- och vällingförpackningar. Köksbordet är runt och rätt  

litet, för att få plats i köket. Precis utanför köket står ett matsalsbord i större storlek. 

   Jag sitter i köket och pratar med Anna och Filip. Adrian kommer och leker tåg och 

tvillingarna tittar på TV. Ibland tittar de in i köket för att säga ett skämt men blir genast  

hänvisade till TV:n igen av Filip. 

   När klockan har hunnit bli runt åtta är jag klar med mina frågor och det är dags för  

barnen att klä på sig pyjamas. Jag skulle vilja vara kvar och se matkassen komma men i  

familjens livspussel finns det inga luckor för det. Jag inser situationen och beger mig.  

Bakom mig lämnar jag tre barn som ska nattas, en middag som ännu inte är undan-

plockad med tillhörande disk och antagligen två trötta föräldrar en måndagskväll i  

april. (Fältdagbok 9/4 2012)

För att förstå den kontext som ”Linas Matkasse” verkar inom måste vi förstå de prenumererande 

kundernas liv, deras vardag. Således var detta något jag uppmärksammade och la fokus på i mina 

observationer av familjerna. Genom att observera familjerna fick deras vardagsliv tolkas genom 

mig. Men jag var även intresserad av hur de såg på sin vardag och diskuterade detta i intervjuerna. 

Min hypotes kring att vardagsstrukturen har en enorm betydelse i valet att ha matkasse blev genom 

mina observationer och intervjuer sann. För att se mina informanters egna medvetenhet kring hur 

deras vardag såg ut valde jag att fråga hur de skulle beskriva sin vardag. Såhär beskriver Anna och 

Filip Modig sin vardag: 
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A: Mycket tjat på barnen

F: Mycket tjat på frun 

A: Rätt kaosartat och stressigt, fast kul också

F: Kul? 

A: Vi har roligt med våra barn i alla fall

F: Det är mycket som ska fungera, mycket logistik, mycket transport /.../ bilar som ska fungera 

hit och dit

A: Kaniner som ska...  

F: Matas, just det. Är det vinter så är det ännu värre, för då (är det) halkor och kaniner som ska 

ha nytt vatten som har frusit (Anna och Filip Modig).

Att vardagen för familjen kräver mycket i form av ”logistik” som Filip uttrycker det syns tydligt i 

deras resonemang kring deras vardag. Jag minns att de med trötta ögon tittade på varandra och på 

något vis tog ner varandra på jorden och gjorde ingen föreställning om den perfekta vardagen utan 

problem. Det verkade båda se vardagen som ett mer eller mindre nödvändigt ont. 

   Föräldrarna berättar för mig om deras välplanerade och tajta schema kring vardagen där ingenting 

får gå snett och utrymme för spontanitet tycks inte finnas. För att få vardagens späckade schema att 

fungera har familjen valt att prenumerera på ”Linas matkasse”. Men för att få matkasse varje vecka 

prenumererar de även på matkasse från företaget ”Middagsfrid”. Familjen har även använt sig av 

ytterligare kassar ”Middagsfrid” erbjuder i form av ”Frukostkassen”, ”Fredagsmyskassen”, 

”Bakkassen” och ”Fruktkassen”. 

   Jag känner mig aldrig riktigt till ro hemma hos familjen. Trots att vi sitter avslappnade i deras kök, 

barnen tittar på TV och kvällen inte är sen ännu känner jag att de hela tiden är på väg. Antagligen 

har de egentligen inte tid för mig i deras livspussel men valt att ställa upp på att jag skulle komma 

trots detta. 

   När jag besökte familjen Ryddahl fick jag en annorlunda känsla. Huset familjen bodde i var helt 

nyrenoverat och de hade inte fyllt alla rum med möbler än då de tidigare hade bott mycket mindre 

och blev nu medvetna om att de behöver införskaffa mer möbler för att fylla allt utrymme. Mamma, 

Sofia och pappa, Gustaf la nästan all fokus på deras gemensamma tvååriga dotter, My. Allt är städat 

och i ordning och jag får en känsla av att de har förberett sig för att jag skulle komma. Dock 

avslöjar sig vardagens stress genom en bukett överblommande tulpaner på köksbordet. Detta är 

något Sofia reagerar på när jag frågar om hur hon ser på sin vardag. ”Nu när jag ser tulpanerna har 

jag inte reagerat på dom förrän nu så ja, kanske lite stressigt” (Sofia Ryddahl).

   Det är i detta livspussel som matkassen gör entré. Det är uppenbart att familjerna har mycket som 

måste klaffa för att deras vardagsliv ska fungera. Jag väljer att fråga mina informanter varför de tror 
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att matkassen har blivit så stor i önskan om att kunna nå varför just de har valt att använda sig av 

denna tjänst. 

Det är väl det här med livspusslet, att man kan spara tid på det /---/ Det ingår i livspusslet att få 

tiden att räcka till. Det finns mera också. Rit- och rutavdrag och allt sånt där måste man utnyttja 

för att få (vardagen) att fungera (Filip Modig).

Matkassen är för familjen Modig ett måste för att livspusslet ska gå ihop. Det skulle, enligt Filips 

uttalande, inte fungera om matkassen inte fanns i deras vardag. Han jämför även matkassen med 

avdragsgilla hushållsnära tjänster. Den tidsaspekt Filip talar om är generell för alla mina informan-

ter. Detta är även något ”Linas matkasse” lägger betoning vid i sin reklam kring matkassen och vad 

denna ska fylla för funktion hos de prenumererande kunderna. Sofia talar även hon om tiden ”Det är 

egentligen bara ur tidsaspekten vi har ”Linas matkasse” (Sofia Ryddahl). Att tiden ses som den 

avgörande anledningen till att skaffa ”Linas matkasse” håller även Håkan med om: ”Jag tror det är 

tidsbristen. /---/ Att man får mer tid (över)” (Håkan Lindberg). 

   Tid är en betydande faktor som spelar in i vardagens livspussel för familjerna och således på mat-

lagningen. Kaufmann menar att tiden har kommit att bli en bristvara i dagens samhälle. Även om vi 

idag lever i ett stressat samhälle där tiden är mer påskyndad än vad den tidigare varit tycks vi ha 

mindre tid. Han menar att vi idag inte har tid att laga mat, även då vi alltid har bråttom och jobbar 

snabbare (Kaufmann 2010:184). I konceptet ”Linas matkasse” lägger man tyngden vid matlag-

ningen men tar bort de stegen eller moment innan maten kan börja lagas, genom hemleverans och 

recept. 

   Frågan i detta sammanhang är var tiden tar vägen, vad det är man lägger tid på. Självfallet är detta 

något individuellt men familjen Howard tycks veta vad deras brist på tid tycks komma ur.

PO: Jag tror folk jobbar mer nuförtiden 

K: Alltså jag tror vår generation jobbar jättemycket och då är det en sån lättnad (med matkassen)

C: Det är verkligen så, vi jobbar så mycket nu. Det är sjukt hur mycket vi jobbar. 

K: Och vi är så trötta på kvällen så vi behöver hjälp (Familjen Howard).

Hos familjen Howard kan vi även se en tveksamhet till om familjen skulle få ihop livspusslet utan 

matkassen. Det tycks vara en otrolig lättnad för familjen att ha denna tjänst i deras vardag att de 

nästan inte skulle kunna tänka sig att klara sig utan den. Men trots att de har matkassen kan jag 

märka en sorts förtvivlan över vardagen och hur denna är strukturerad hos föräldrarna i familjen. 

Under mitt besök hos dem blev jag som en länk att diskutera hur vardagen organiserades för 

familjen. Det var som jag öppnade upp en form av ”Pandoras ask” när jag började ifrågasätta och 
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ställa frågor kring deras vardag. De blev diskussioner kring vem som diskar, vem som skapar mest 

disk och hur föräldrarna handskas med detta. Men att ifrågasätta mängden av arbete och diskutera 

prioriteringar i form av att jobba mindre och lägga mer tid hemma fanns inte. Vardagens skulle 

effektiviseras i form av att alla skulle hjälpa till bättre och att då även ha matkassen som alla i 

familjen prisade högt. 

   Det finns ett ökat krav på hushållning med tid i dagens moderna samhälle. Vi delar upp dagen 

timme för timme, minut för minut och nästintill sekund för sekund. Detta gör att vi ständigt 

påminns om att varje ögonblick är av värde och bör därefter utnyttjas på bästa möjliga sätt. Något 

som spelar in både på arbetet och på människors fritid (Frykman & Löfgren 1979:43). I denna 

effektivisering kommer matkassen in som ett bra alternativ då den drar ner på moment som ska 

skötas i vardagen. 

   Även om tid är en viktig aspekt och orsak i att informanterna skaffar och har matkassen så finns 

det andra viktiga faktorer involverade i beslutet och kontinuiteten av att ha matkassen. Kring mat-

lagning är det även själva beslutet och idén om vad man ska äta som spelar en stor roll. Det verkar 

inte finnas någon kraft hos informanterna att varje dag komma på en maträtt till middagen. Visser-

ligen har de sina ”vanliga recept” men en önskan om att få mer variation i maten är tydligt. Såhär 

beskriver en av mina informanter vad det var som gjorde att de skaffade matkassen från början och 

varför den är så bra:

Man vill inte komma på vad man ska äta varje dag. Bara någon som ger en. Det här ska du laga 

och här får du matvarorna så behöver man inte tänka, man kan bara göra. Och just att man inte 

behövde åka iväg och handla. Det behöver vi väl göra för basvaror nu i alla fall, men basvarorna 

tänker man aldrig på när man ändå handlar. När man köper mjölk och fil, vissa saker går ju bara 

per automatik. Men just det här att komma på och sen ska man /.../ hitta recept (och) dessutom 

(räkna ut) hur mycket vi behöver av allting och sen har vi försökt det här konceptet med att 

veckohandla men det har vi inte riktigt (lyckats med) (Sofia Ryddahl).

Att bara ha någon som ger en recept, råvaror och i och med detta även tar bort aspekter såsom 

matinköp är något alla mina informanter tycker är otroligt skönt. Håkan uttrycker det på följande 

vis: ”Det är skönt och inte behöva tänka på middag(en)” (Håkan Lindberg). Det man som 

matkassekund gör i detta sammanhang är att förutom att spara in på tid när det gäller inköp sparar 

man även på energi kring att komma på vad man ska äta till middag. Mina informanter uttrycker ett 

ansvar kring att ge sina barn bra mat och det är mentalt jobbigt att i vardagspusslet se till denna 

aspekt. Åsa som nu har vuxna barn uttrycker sin tanke om detta på följande vis:
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Det här med vardagsmiddagarna och (att) ändå försöka få till någon bra mat, och (speciellt) när 

barnen var mindre. (Jag) tycker det är jätte (suck) betungande att behöva tänka: vad ska man 

hitta på nu så det inte blir det här vanliga? (Åsa Nordin). 

                                  (Recept från ”Linas matkasses” receptblad vecka 8 2012)

Kaufmann menar att komma på vad man ska äta till middag sätter den enskilda personen, i detta fall 

föräldern, i en komplex situation. Tekniskt sätt är det ingen svår process men det är en rad val som 

ska göras. Man ska se till att tillfredsställa hela familjens smak, se till att näringsvärdet och varia-

tionen i maten är bra samt se till dynamiken i familjen genom att se till den framtida middagens 

struktur. Den mentala processen är stor i detta läge (Kaufmann 2010:174). Det är just i detta läge 

matkassen fyller sin fulla funktion genom att den bestämmer vad du ska äta, ger dig recepten, ser 

till att du får i dig näringsrik mat och tar bort ansvaret kring middagen från föräldrarna. Visserligen 

behöver du laga maten själv men i recepten står det exakt vad du ska göra. Det menar Kaufmann tar 
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bort den mentala pressen och man kan bara göra vad som önskas av den som lagar maten 

(Kaufmann 2010:195).

   Att se till familjens dynamik och att tillfredsställa alla i familjen är något ”Linas matkasse” jobbar 

med i sin profilering. Det ska vara spännande och god vardagsmat men inte för annorlunda för 

barnen skull. Det tryggar även föräldrarna i valet av ”Linas matkasse” då man vill att alla i familjen 

ska kunna dela måltiden.

   Den dimension som Kaufmann talar om i form av ansvar kring att man själv äter och ger sina barn 

näringsrik mat är en viktig aspekt. Denna kommer jag att diskutera vidare under följande avsnitt, 

”Mat och måltid”.

                           

(Framsida från receptblad från ”Linas matkasse” vecka 8 2012)
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Mat och måltid

När du beställer matkassen får du recept och råvaror till middagar för fyra personer för fem 

middagar. Lina, i ”Linas matkasse”, är dietist och ska uttalat se till att kunden får bra och hälsosam 

mat. Föreställningar kring vad som är bra mat varierar mellan olika samhällen, kulturer och mellan 

individer. Grunden till föreställningen om vad som är bra mat och som hela tiden reproduceras är 

individers habitus (Boudieu 2010:xix). Men för att matkassen ska fungera som koncept måste det 

finnas en gemensam föreställning kring vad som är bra mat, således liknelser i individernas habitus 

(Bourdieu 2010:168). Detta påverkas genom media och genom andra kanaler där olika dieter och 

kostrådgivning ger människor olika vägledning och föreställningar kring kost och hälsa. Människor 

talar idag i hög utsträckning om vad man äter, varför man gör det och på vilket sätt det sker. Med-

vetenheten kring mat har idag ökat, inte minst kring frågan om närproducerade råvaror samt eko-

logiska varor. Detta påverkar således den inlärda föreställningen kring smak, inte minst gällande 

mat (Bourdieu 2010:168). 

   Alla mina informanter hade väldigt många liknande bakgrundsfaktorer. För att nämna några: 

eftergymnasial utbildning, heltidstjänster, samma sexuella läggning, barnfamiljer, bor under 

liknande förhållanden i samma stad. Här kan vi se att deras liknande situation i stor grad skulle 

kunna betyda en likhet i smak (Bourdieu 2010:168). Det visade sig att de bär i hög grad på samma 

föreställning kring mat, måltid och familj. Detta blir tydligt inte minst genom att alla familjer har 

”Linas matkasse” och på det viset äter på liknande eller samma sätt. Mina andra informanter har 

även de provat matkassen och således tagit del av denna gemensamma föreställning kring smak.

   Jag vill försöka förstå vad det är som är ”vanlig”, ”bra”, ”spännande” och ”inte för annorlunda” 

mat som ”Linas matkasse” pratar om. För att försöka få redan på detta frågade jag mina informanter 

om maten i ”Linas matkasse” och om de kunde lita på att de fick bra mat för att se vad för föreställ-

ningar kring mat som fanns hos mina informanter. Såhär löd svaret kring om man kan lita på att 

man får bra mat i matkassen från en familj: 

Man kan ju alltid analysera lite själv. Det är lätt att se att hon (Lina) följer tallriksmodellen /.../ 

med protein, kolhydrater och fett, och inte för mycket av något, precis som det ska vara (Pontus i 

Howard familjen).

Här kan vi se att det finns en föreställning hos informanten om tanken kring tallriksmodellen med 

den jämna fördelningen av protein, kolhydrater och fett. Dock får det inte vara för mycket av något 

utan en jämn fördelning ska uppnås för att det ska vara bra mat. Men han menar även att man bör 

analysera maten själv. Det är något som Filip inte verkar hålla med om. Han lämnar helt över 
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ansvaret till ”Linas matkasse”, hon är ju dietist. ”Dom är dietister som gör (recepten) så dom räknar 

väl ut kalorier och GI-värden så det ska vara välkomponerade middagar” (Filip Modig). 

   Filip talar om kalorimängd och GI-värden när han talar om vad som är bra mat. Informanterna 

tycks ha olika föreställningar vad som är bra mat. Det kunde jag uppleva under min fältstudie i sam-

talet kring detta. Vissa upplevde att matkassen innehöll för mycket kött, andra för lite. Men det var i 

huvudsak en diskussion kring köttmängden när man talade om maten. Dock fanns det en gemensam 

föreställning hos mina informanter kring vad som inte är bra mat. Det tycks även vara denna tanke 

som gjort att man skaffat matkassen, för att själv inte äta denna mat. Sofia uttrycker det såhär: 

”Skulle det bara varit en påse med halvfabrikat och onyttig(-heter) hade man inte varit intresserad 

av att köpa den” (Sofia Ryddahl). 

   Som matkassekund vill man komma bort från att som en informant uttrycker det ”langa fram 

spagetti och falukorv” (Åsa Nordin). Variationen i den maten som kommer med matkassen är en av 

de stora faktorerna som nämns angående mat. Alla informanter jag träffat tycks se matkassen som 

ett alternativ till pasta och korv i dess olika former. I detta finns även en tanke om att man som mat-

kassekund äter nyttigare mat än vad man skulle gjort annars.

En anledning som gör att jag tycker det är bra, som jag inte tänkte på först men som jag tänker 

på nu är att det är nog nyttigare mat än vad vi skulle ätit annars (Anna Modig). 

Att inte själv äta onyttig mat eller att ge sina barn det tycks vara otroligt viktigt för mina informan-

ter som alla har barn. I matkassen ses det inte vara någon onyttig mat.

Det är inget /.../ halvfabrikat (i matkassen). Det är helt hemlagad mat, bara att någon annan har 

valt ut råvarorna åt en och liksom gjort det i rätt hälsoperspektiv (Pontus i Howard familjen).

Det finns hos informanterna en tanke om att man på något vis ska laga mat från grunden. Det är 

genom att man själv lagar maten den tycks bli nyttig och hälsosam. Då förtroendet ligger till att man 

genom matkassen och Lina som dietist får nyttig mat som man tillreder själv verkar familjerna anse 

att de äter nyttigare med matkassen. Ingen av informanterna vill äta hel- eller halvfabrikat utan att 

laga maten från grunden är det bästa. Vad detta innebär går att diskutera vidare men en av mina 

informanter berättar om en, som han verkar se det, häftigt matupplevelse som kom i matkassen vid 

ett tillfälle. 

Jag minns en gång med ”Linas matkasse” att det kom sötsursås som man skulle göra själv med 

ketchup och ananasspad och helt plötsligt smakade det sötsursås, precis som sån man äter på 

Kinarestauranger. Då tyckte jag det kändes lite bättre än att få en färdig sötsursås och har gjort 
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det själv i stället för att köpa den färdig (Filip Modig). 

Som vi kan se här fick Filip tillreda en egen sötsursås, istället för att få den färdig. Det som Filip 

dock missar i tillagningen av såsen är att han använder sig av två halvfabrikat istället för att få ett 

redan färdigt halvfabrikat. Således kan vi alltså se att själva tanken om att laga maten från grunden 

är starkare i föreställningen än vad den i realiteten är. Känslan av att laga mat från grunden skapar 

en föreställning om att man äter bättre mat än om man köper en färdig produkt. 

   I det stora tycks ansvaret över att man får i sig bra mat och ge sina barn bra mat ligga hos ”Linas 

matkasse”. Informanterna verkar tycka att de tar kontrollen över att de äter bra mat genom att ge 

denna kontroll till ”Linas matkasse”. De lägger kontrollen och ansvaret till ”Linas matkasse” och 

hennes föreställning kring vad som är bra mat. Anledningen till att man tycks lita på att detta sker 

på rätt sätt verkar ligga i att Carolina ”Lina” Gebäck är uttalat dietist. 

   Att det är viktigt att ha hemlagad mat är tydlig men det tycks uppenbarligen inte vara lika viktigt 

för informanterna att handla maten själva. De tycks inte finnas problem i att inte välja bland märken 

och råvaror själv utan fokusen ligger kring själva matlagningen. 

   Att handla är en mental press menar Kaufmann. Detta då den som handlar måste förhålla sig till 

hushållets struktur, dess individer men även relationen till tid (Kaufmann 2010:234). Till skillnad 

från handlingen är matlagningen betydande för familjen och dess band. Den som lagar middags-

maten har en vision om dels middagen och dels om familjen (Kaufmann 2010:159). Således är det 

matlagningen och den efterkommande middagen det mest betydelsefulla. 

   I och med att man som kund till ”Linas matkasse” lägger stort ansvar till företaget skulle jag vilja 

belysa Carolina ”Lina” Gebäck som den frontfigur hon är i företagets profilering. Hon som symbol 

för matkassen visar upp en föreställning kring den hälsosamma, rena kvinnan som ger din familj bra 

mat. Det är i hennes händer matkassekunderna lägger kontrollen över maten och således även 

middagens utformning. 

   Visserligen ligger en betydande del av detta förtroende till att hon är uttalat utbildad dietist och 

”ska” veta vad bra mat är men jag frågar mig även hur hon som kvinna påverkar synen på mat-

kassen och det förtroende matkassekunderna lägger i hennes händer. Hon som kvinna symboliserar 

även modern eller husmodern i akt av könsroller. Skulle det fungerat med en man som frontfigur för 

matkassen?

25



(Carolina ”Lina” Gebäck6)

Jag funderar mycket kring den tanken att man lämnar över kontrollen och ansvaret till ett företag. 

Jag funderar vad det är för kulturella föreställningar vi har i vår kultur som gör att det fungerar. 

Matkassen är som fenomen, menar Svensson, en typisk svensk företeelse (Svensson 2011:15). I 

detta ligger även föreställningar kring könsroller och i ”Linas matkasses” fall, vad kvinnan symbo-

liserar. En av mina informanter har en tanke kring varför matkassen som koncept fungerar just i 

Sverige. 

Vi kanske har lätt för att lita på att andra, lämna över ansvaret till andra utifrån vårt folkhem. 

Det känns mer okej att lämna inflytandet till det här företaget även om jag inte skulle tycka det 

var okej om jag lämnade över det helt och hållet. Du vet att, det är en frihet att kunna välja. När 

vi är trötta på (en matkasse) kan vi ta en annan eller inte ta någon. /.../ vi (svenskar har) kanske 

lätt för att släppa kontrollen över saker. Sen är väl svenskar väldigt bra på att hoppa på trender, 

medan vi kanske inte har en sån där matkultur som är jätteförankrad hemma hos alla (Håkan 

Lindberg).

Här uttrycker han att det finns en fri vilja i valet av att ha matkassen. Denna fria vilja att när som 

helst kunna byta matkasse eller säga upp prenumerationen ger konsumenten känslan av kontroll. 

Håkan menar att vi svenskar kanske har lättare att lämna över ansvaret till andra, men vi vill fort-

farande ha känslan av kontroll kvar. Håkan nämner att han inte ser att Sverige har en sån stark mat-

kultur, utan att komma in på den diskussionen, menar jag att vi har en utbredd föreställning kring 

måltidsstrukturer i Sverige. Inte minst genom middagen, som jag skriver vidare om under följande 

rubrik. 

6 http://www.mynewsdesk.com 2012-05-16
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Middagen 

Jag sitter med pappa Gustaf och dottern My och bakar trolldegskakor och småpratar  

när ytterdörren öppnas. Mamma Sofia kommer hem och My rusar genast ut för att  

kramas med sin mamma. Hon kommer tillbaka med matvaror Sofia köpt till middagen.  

Genast börjar Gustaf laga mat. Det märks att de lagat rätten förut för allt går som på  

räls. 

   Jag bjuds att delta under middagen men jag tackar vänligt nej. Men de insisterar och  

dukar trots mitt nekande även för mig ”Du kan ju smaka i alla fall” säger Sofia. Jag  

instämmer och snart står maten på bordet. Det är inte recept från ”Linas matkasse”  

utan matkassen ska levereras för veckan under kvällen. 

   Vi tar alla för oss av maten, tortellini i spenatsås och sallad till. Maten smakar gott  

och vi pratar om matkassen och mina studier under middagen. Efter maten bjuds jag på 

kaffe. 

   Att jag skulle kunna sitta med vid bordet utan att äta eller i alla fall ha en tallrik  

framför mig gick inte. Trots att jag tackade nej till att äta behövde jag ändå äta. Här  

kunde jag tydligt se hur stark föreställningen är kring mat. Att man ska dela en måltid.  

Kanske hade jag inte kunnat sitta med vid bordet eller ens varit hemma hos dem vid  

middagen om jag hade hållit kvar vid min inställning att inte äta middag hos dem. Det  

får jag aldrig veta men jag kan se att det var viktigt för dem att jag deltog, så viktigt att  

min fria vilja i middagssituationen inte respekterades. (Fältdagbok 12/3 2012)

Föreställningen kring middagen tycks vara stark hos alla mina informanter. I så hög utsträckning 

som möjligt försöker de samla sina familjer till middagen. Det tycks vara den kärna i familjen som 

man i så stor utsträckning som möjligt försöker hålla fast vid för att familjen som enhet ska fungera. 

   Det är under denna praktik ”Linas matkasse” fyller sin fulla funktion. Det är betydelsen av 

middagen som får matkassen som fenomen att fungera då människor aktivt väljer och strävar efter 

att åtminstone i vardagen träffas genom den gemensamma middagen. Vad är det då som sker under 

middagen och varför tycks middagen ha en stor betydelse för mina informanter?

Det känns som en socialt viktig stund liksom /.../ (att) prata om det som hänt under dagen och 

samlas tillsammans efter att man har gjort sina olika saker. /---/ Jag tror inte det bara är en 

känsla av att man borde utan jag tror det är genuint viktigt att se varandra (Håkan Lindberg). 

Enligt informanten verkar middagen vara den sfär där familjen når varandra. Detta talar även Karin 
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om: ”Det är jätteviktigt, det är den enda stunden på dagen vi ses” (Karin Howard). Sonen Peter 

fortsätter: ”Jag skulle inte alls tycka om att äta middag ensam” (Peter Howard). Förutom att samla 

familjen till middagen tycks även det finnas en föreställning kring att middagen inte bör ätas ensam. 

Men denna föreställning förändras menar Anders och Åsa som har vuxna barn. De anser att 

middagen har betydelse i familjen men att denna betydelse varierar under olika perioder i livet. 

Å: Intentionen har väl varit, när barnen växte upp och (var) tonåringar, att man önskade (att äta 

middag tillsammans) /.../ för det var kanske enda gången man sågs. Men jag menar sen räcker 

det med att man har någon idrottsverksamhet när man växer upp och då fungerar det inte. 

A: Det handlar ju om att man ska bli mätt också. Äta liksom (Familjen Nordin).

Det Anders talar om handlar om den fysiska delen av måltiden, att det basala i måltiden handlar om 

att bli mätt. Dock verkar det finnas tydliga föreställningar kring hur detta ska gå till, då genom 

middagen. Monica menar att middagen har en stor betydelse för att samla familjen. 

Det är det här att prata med varandra om vad som har hänt och vad man vill göra /.../ just 

samvaro. Det kan man ju hitta vid andra tillfällen men det är ju ett bra tillfälle då, för att prata 

om vad som har hänt och planera lite inför helgen mot slutet av veckan (Monica Friberg). 

Då middagen i många familjer är den enda stunden på dagen alla ses är det genom denna sociala 

praktik familjemedlemmarna möts och gör just familjen. De sociala handlingar människor utför 

styrs av kulturella och historiska faktorer, således uppbyggda föreställningar kring hur middagen 

bör vara (Butler 2005:15). Det är genom individers habitus, dess inlärda handlingsmönster, som 

föreställningen kring, i detta fall, middagen kommer till. Middagen blir således till en performativ 

handling. 

   Vad jag kan se i mina informanters svar kring middagens betydelse och dess föreställningar ser 

jag att middagen får vara kärnan i familjen som social enhet i livet. Det är genom middagen famil-

jen samlas, kanske för den enda stunden på dagen. Det är vid middagen man uppoffrar sig och sitt 

liv för att ta del i den gemenskap man utgår ifrån, sin familj. Det är den enda punkten i det pressade 

vardagspusslet då familjen träffas och delar en stund. Då ”Linas matkasse” spelar på denna situation 

blir det på ett sätt även ”Linas matkasse” som bär familjen. Den stunden man har tillsammans har 

man lagt ansvaret kring i någon annans händer. Samtidigt som man skapar sig kontroll över att 

middagen faktiskt står på bordet, ger sina barn näringsrik mat och har tid för middagen genom att 

man har tagit bort praktiker runt middagen lägger man också hela den sociala samvaron i familjen i 

händerna på någon annan, ett kommersiellt företag med en frontfigur med profileringen som gör allt 

för att din familj ska få det som i deras reklam. Ett exempel på detta kan vi se genom matkasse-
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kunders uppvisande i form av inlägg och kommentarer på ”Linas matkasses” facebooksida som 

fungerar som en ventil mot sina kunder. 

   Om vi ser familjen som en social enhet byggd av de performativa handlingarna kan bilden nedan 

visa på detta performance. Det är en familj som har ”Linas matkasse” som tillsammans lagar maten 

och äter den. Mamman i denna familj har valt att dokumentera denna händelse och sedan posta den 

på sin blogg7. Hon länkar sedan vidare inlägget om hur hon och hennes barn lagar mat tillsammans 

på ”Linas matkasses” facebooksida. 

            

(En familj som lagar och äter mat från ”Linas matkasse”8)

7http://dianasdrömmar.se/ 2012-05-14
8http://dianasdrömmar.se/ 2012-05-14
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Familj 

Det är grått och regnigt när jag en torsdagskväll i slutet av april kommer hem till  

familjen Howard. Jag möts av ett enormt, blått hus och går upp för några trappsteg och  

knackar på dörren. Snart öppnar mamman i familjen, Karin, dörren och välkomnar mig  

in. Jag klär av mig mina skor som får samsas med andra på hallgolvet. Jag lägger min  

väska på den redan välfyllda kökssoffan. 

   Vi kommer in i köket direkt från hallen. Det är ett bohemiskt kök med vacker vit  

inredning. Karin frågar mig om jag vill att alla i familjen ska vara med. Jag svarar att  

de som vill får mer än gärna vara med och efter bara några minuter har de tre barnen  

och en pojkvän kommit ut ur sina gömmor och vi sätter oss i vardagsrummet. Pappa  

Carl är fortfarande på arbetet men gör oss sällskap under intervjuns gång. 

   Vi sitter och pratar i drygt en timme. Intervjun avslutas med att barnen går och börjar  

med middagen. Jag pratar lite mer med Karin och Carl för att sen åka hem. 

   När jag sitter i bilen på väg hem faller regndropparna försiktigt mot vindrutan och de  

bildar ett svagt smattrande. Jag är stum, nästan gråtfärdig. Under tystnad kör jag hem 

och tänker att det där, det var en familj. Inte för att den bestod av en mamma, pappa 

och barn eller något sånt. Det var en familj för att det var kärlek, den ovillkorliga  

kärleken i dess renaste form. (Fältdagbok 2012-04-26)

Genom upplägget: fem middagar för fyra personer, och inte minst genom sin reklam, är det tydligt 

att ”Linas matkasse” riktar sig till urtypen för den heterosexuella kärnfamiljen: Mamma, pappa och 

två barn. Men hur uppfattar familjerna sig själva som just familj, och vilken roll har matkassen i 

deras skapande av sig själva som en familj?

   Jag förklarade för mina informanter att jag skulle arbeta med familj som begrepp och bad dem då 

för mig förklara vad de tyckte begreppet innebar. Det är deras förklaring till vad som är en familj 

för dem som ligger till grund för mitt sätt att kunna angripa familjen som begrepp men även förstå 

den performativa handlingen, middagen hos familjerna. Om de själva inte såg sig som familj skulle 

kanske kopplingen däremellan vara komplicerad.

  Sofia berättar om vad som är en familj för henne på det är viset: 

En familj, det är, vad ska man säga, det är ju lite olika men som familj lever man ju tillsammans 

och ska fungera som någon slags enhet och få vardagen att fungera och så, men /.../ jag räknar ju 

också min släkt till min familj, men vi interagerar ju inte med varandra på vardaglig basis (Sofia 

Ryddahl). 
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Att interagera med varandra på vardaglig basis talar Sofia om. Här kan vi således se att det är 

performativa handlingar som praktiker inom den sociala enheten familjen som skapar familjen 

enligt informantens tycke. Detta är något jag även ser är ett faktum, inte minst genom familjen. Som 

vi tidigare sett talar familjen Modig om att deras vardag handlar mycket om att få ihop pusslet med 

alla som skulle lämnas och hämtas. Vi kan således se att det som utgör familjen till stor grad 

handlar om praktiker som handlar om att få vardagen att fungera. Det är först vid middagen som 

man kan samlas och försöka få en stund för samvaro och prata med varandra om de händelser som 

sker i alla individers enskilda liv i familjen. Men även kring denna praktik finns arbete, stress, 

tidsaspekter etc. Det är här vi kan se att matkassen fyller en funktion i att underlätta det arbetet som 

är kring middagen och försöka minimalisera de faktorer som gör att vardagen får mer saker familjen 

som enhet måste förhålla sig till. 

   Anders anser att en familj är byggd av gemensamma faktorer på flera olika områden. 

Man bor i ihop, att det finns någon relation alltså eller att man är beroende av varandra. Man gör 

saker tillsammans, man äter tillsammans eller att man har gemensamma intressen. Man äger 

saker tillsammans. Man har gemensamma upplevelser, ja och så vidare, man har någon sorts 

samhörighet med varandra, någon historia (Anders Nordin). 

Här ser vi även att de sociala praktikerna ligger till grund för vad en familj ses vara. De per-

formativa handlingarna som sker genom medlemmarna i en familj blir således grunden för familjen 

som social enhet. Monica däremot talar inte kring de praktiker som vi kan se att de övriga informan-

terna gjort. Hon beskriver familjen på ett mer traditionellt sätt och på det sättet ”Linas matkasse” 

genom sin profilering reproducerar tanken om familjen. 

Jag tänker ju ganska direkt på kärnfamiljen, den klassiska med mamma, pappa och barn. Det 

gör jag ju men jag vet att det finns många olika typer av familjer. Men när man säger familj så 

är det ändå det jag tänker på (Monica Friberg). 

Hon berättar vidare även att hon tror att den föreställning hon har kring familjen kommer från att 

hon är uppväxt i en kärnfamilj. Hon är medveten om att det finns andra familjekonstellationer men 

när hon tänker på familj är det den klassiska kärnfamiljen hon tänker på. ”Linas matkasse” som 

profilerar sig kring kärnfamiljen och är idag tillsammans med ”Middagsfrid” det största matkasse-

företaget i Sverige. Det tycks finnas en föreställning kring denna familjekonstellation som utopisk 

och den man ska uppnå. Detta går att se inte minst genom middagens betydelse i dagens samhälle 

och tankar kring denna. 

   När jag frågar familjen Howard om hur de skulle definiera begreppet familj är det pappan som tar 
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till ordet. Han har tidigare inte varit den mest pratsamma. När han talar tystnar alla de andra till 

skillnad från när någon annan i familjen talar. Carl är bestämd och rak i sin definition av vad en 

familj är: 

En familj är de här medlemmarna, plus deras respektive, tycker jag faktiskt. Vi som älskar 

varandra helt enkelt. Vi som får kraft från varandra. /.../ Familjen är det viktigaste man har, det 

finns inget viktigare. Punkt slut (Carl Howard). 

Även om Carl sätter punkt efter sin mening i någon slags talan för hela familjen fortsätter den äldsta 

sonen Peter på följande sätt ”Familjen, det är dom som man helt enkelt måste stå ut och leva med” 

(Peter Howard). Carl blir på något sätt tvungen att ge svar på det uttalandet trots att han tidigare har 

sagt punkt slut. 

Vi har fantastisk harmoni hemma tror jag, vi har en väldig harmoni. Även om vi kanske bråkar 

lite här och då så tror jag alla vet att vi älskar varandra ovillkorligt (Carl Howard).  

Här har vi sett vad mina informanter anser är en familj. Men som vi sett genom analysens gång har 

matkassen kommit att få en betydande roll i familjen. Matkassen förenklar den vardagen som för 

mina informanter är fylld av praktiker och sysselsättningar som tar tid och energi. Det är till mid-

dagen familjen samlas och denna får stå för kärnan i familjen som social konstruktion. Det som 

matkassen tycks hjälpa familjerna med är just att denna stund ska vara möjlig. Informanterna har 

för lite tid för att kunna hinna med att planera en välkomponerad middag som alla bli nöjda med, 

göra inköp och sedan tillreda maten. Kanske är det matkassens förtjänst att tanken om den 

traditionella familjen som samlas till middagen fungerar idag för mina informanter. 

   Matkassen som koncept spelar på middagen som funktion och lyckas. För att förvärvsarbetande 

barnfamiljer ska få till middagen krävs det hjälp. Tiden och orken räcker inte till. På detta sätt bär 

matkassen enligt min mening familjen på sina axlar. Detta då familjer genom matkassen kan förena 

den stressfulla vardagen med aktiviteter, arbete och skola med tanken om familjens samling till 

middagen.

       

32



Slutsats 

Mitt syfte med denna uppsats var att studera hur matkasseföretaget ”Linas matkasse” bidrar till 

skapandet av föreställningar och praktiker kring familjen. De frågeställningar jag ställde till syftet 

var: Hur ser vardagen ur för ”Linas matkasses” kunder och hur har det påverkat valet av att använda 

sig av tjänsten? Min andra frågeställning var: Vad har middagen för betydelse i familjen och varför?

   Jag delade in mitt arbete i tre avsnitt, ”Vardagen”, ”Mat och måltid” samt ”Familj”. Under det 

första avsnittet försökte jag redogöra dels för mina observationsiakttagelser från de familjer jag 

besökt under min fältstudie och dels föra in intervjucitat kring hur de själva upplevde sin vardag. 

Viktiga aspekter som jag kom fram till i min analys kring vardagen var dess ständiga kamp om att 

få ihop livspusslet. I detta arbete var tidsfaktorn en stor del. Det som var viktigt för informanterna 

och som blev tydligt var att man trots att vardagsschemat var tajt försökte samlas till middagen. Det 

som då var krävande för familjerna var att varje dag komma på vad för mat man skulle laga och 

dessutom hinna inhandla de råvaror som krävdes. Men att inte samlas kring middagen var inte ett 

alternativ, något jag diskuterade vidare under avsnittet ”Mat och måltid”. 

   Vi kan se i avsnittet ”Mat och måltid”, att informanterna anser att middagen är nästintill helig för 

familjen som social enhet. Informanterna försöker i så lång utsträckning som möjligt samlas kring 

middagen. Det var dock ingen av mina informanter som delade någon annan måltid med varandra 

på vardagen. Här kommer arbete och tidsbrist in som faktorer som påverkar deras måltidsstrukturer. 

Även om deras beskrivning av vardagen är fylld av tidsbrist och idétorka äter de ändå lagad middag 

tillsammans i stor utsträckning. Kanske ligger den förtjänsten hos dessa familjer hos ”Linas mat-

kasse” och även andra matkasseföretag.

   Aspekter i form av ansvar och kontroll är viktiga att belysa i talet om matkassen. De prenume-

rerande kunderna tar kontrollen över sin vardag genom att lägga ansvaret kring maten i någon 

annans händer, i detta fall ”Linas matkasse”. Men samtidigt som det är deras val hamnar kontrollen 

hos matkasseföretaget. Det är matkasseföretaget som har kontrollen över den enhet som enligt 

informanterna är den mest betydande för familjen som sfär, middagen.

   Det måste finnas en gemensam föreställning kring middagen som performativ handling för att 

matkassen ska fungera som koncept. Men i detta måste det även finnas en föreställning kring vad en 

familj är. Det är just kring dessa två faktorer som ”Linas matkasses” tydliga profilering sker. I 

matkassens reklam och utformning är det familjen, middagens betydelse, vardagens struktur och 

barnfamiljers liv som syns. Det sker genom profileringen av ”Linas matkasse” en reproducerande 

föreställning om dessa aspekter. Det är min mening efter att ha analyserat ”Linas matkasses” roll 

hos några av deras kunder är att det inte är enbart råvaror med tillhörande recept och hemleverans 

kunderna får. De får även ta del av en föreställning kring den performativa middagens struktur och 
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betydelse för familjens skapande som social enhet, som jag skriver om i avsnittet ”Familj”. 

Framtida möjligheter 

Jag anser att matkassekonceptet är oerhört intressant. Det är en modern företeelse som är väldigt 

färsk på den svenska matmarknaden. Framtida forskning inom matkassekonceptet tror jag person-

ligen kommer att vara stor. Det finns så många aspekter att analysera och se på konceptet. Här kan 

man se dels ekonomiska och konsumtionsmässiga aspekter och dels aspekter kring marknadsföring, 

kostvetenskapligt, genusvetenskapligt, sociologiskt och ur fler kulturella aspekter.

   Att utöka undersökningen till att göra komparativa undersökningar av matkasseföretag och även 

besöka fler kunder hade varit väldigt intressant. Idag profilerar sig allt fler matkasseföretag kring 

”sin grej” och att se behoven av dessa nischade kassar hade varit intressant i relation till hur männi-

skor ser på mat och måltid.

   ”Linas matkasse” och även många andra matkasseföretags inriktning till den typiska hetero-

sexuella kärnfamiljen är idag tydlig. Det skulle i detta vara intressant att se till hur deras faktiska 

kunders familjer ser ut. 
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Slutord 

Att arbeta med den här uppsatsen har varit oerhört roligt och givande. Jag har fått ta del av 

människors vardag på ett nästintill obegripligt sätt. Människor har låtit mig komma hem till sin 

innersta kärna, familjen, helt vanliga vardagskvällar. Jag har fått träffa deras barn, delat en middag 

med dem och samtalat om vardagens utformning. Min förvåning men även stora tacksamhet över 

denna öppenhet sammanfattade jag efter ett av besöken på följande sätt: 

Så himla konstig grej egentligen. Bara för att jag är blivande etnolog och kommer från 

universitetet så får jag komma in i människors hem. Människor vill berätta, de bara väntar på att 

jag ska lyssna på dem. Höra deras mening och vision, deras verklighet. De vill att jag stannar 

upp och fokuserar på bara dem. Kanske inte för att de är stolta över allt vad de säger och delger 

mig men för att de faktiskt får ta plats. Det är dem som lyssnas till. (Fältdagboken 15/3 2012)

Resultatet av det här arbetet är denna uppsats. Men det är även en lärdom, för mig. En lärdom som 

jag genom hela mitt liv kommer bära med mig. Det är det som är så underbart med etnologi. Jag får 

lov att träffa människor på ett sättet som man annars inte når människor så lätt. Det är genom 

ärlighet, ömsesidighet och välvilja man möts och allt blir vackert, på något vis. 
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