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Sammanfattning_____________________________________ 
 

Sverige är ett land där tillgången av råvaror från det egna landskapet påverkats av de fyra 

årstiderna. Dagens Sverige har blivit berikat av invandring och det är lätt att tillgå alla möjliga 

råvaror under hela året. Har dagens svenskar en mattradition tydlig nog att definieras av 

studenter som temporärt vistas i detta avlånga land?  

 

Syftet med följande uppsatsarbete var att undersöka vad utländska studenter som vistats 

temporärt i Sverige anser och upplever vara svensk smak. 

 

För att undersöka syftet valdes intervjuer som metod och då svaren inte kunde mätas blev 

forskningsmetoden kvalitativ. För att öka trovärdigheten i arbetet gjordes ett urval av de 

studenter som skulle intervjuas. Några av kraven var att studenterna vistades temporärt i 

Sverige samt jämn fördelning av tjejer och killar.  

 

Resultatet presenteras utifrån de analytiska kategorierna genus, vistelsetid, vistelseort och 

kulturell bakgrund. Köttbullar, fisk, potatis och knäckebröd anses vara typisk svensk mat. 

Typiskt svenska smaker anses vara sötma tillsammans med salta tillbehör, komponenterna i 

maten är neutrala men komponeras tillsammans med övriga ingredienser och blir intressanta. 

Den svenska maten anses vara bastant, mäktig och energirik. Det är svårt att finna 

restauranger med typiskt svensk mat medan de italienska och franska köken återfinns överallt. 

 

Svenskar smaksätter sin mat med milda kryddor och gör maten i stor utsträckning påtaglig söt 

i kombination med sälta eller syrlighet. Svenskar tycker i överlag om att blanda olika 

komponenter till spännande maträtter. Att hitta traditionell svensk mat i städerna är inte det 

lättaste däremot påträffas mängder av restauranger med utländska kök.  

 

Nyckelord: mat, perception, preferens 
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Inledning 

 

 

Sverige har gjort stora satsningar för Sverige det nya matlandet (Nynordiskmad, 2009) Maten 

och de måltider som intas av ett lands befolkning är en tydlig riktlinje om livssituationen i 

landet samt dess kultur och historia. Sverige är ett land där de fyra årstiderna är tydliga och 

tillgången av råvaror är beroende av dem. Vårens spröda och fina primörer, höstens skörd 

som är viktig för den kommande vintern. Tillagningsmetoderna har haft stor vikt i den 

svenska matlagningen då konservering varit viktig för att råvarorna skulle hålla under den 

kommande vintern, därför kan råvaran smaka mer av metoden än av råvaran i sig. Sveriges 

matkultur har blivit berikad av invandring (Bildtgård, 2010), sedermera är det lätt att tillgå 

alla möjliga råvaror under hela året. Innebörden av svensk smak är intressant att definiera då 

betydelsen av den svenska husmanskosten som har haft stor betydelse för tidigare 

generationer idag är mycket vag. 

 

 

 

Bakgrund 

 

 

Här samanställs resultatet av tidigare forskning med koppling till ämnet. Bakgrunden är 

indelad utefter de fyra kategorierna: vanlig mat, smakvariabler, hälsoaspekt samt seder och 

bruk.  

 

 

Matvanor 

 

Lokal matkultur uppfattades som matvaror, råvaror förknippade med det specifika området 

och uppfattningen förstärktes av intryck från media (Tellstrom, Gustafsson & Mossberg, 

2005). I Sverige spreds kunskap om mat framförallt via media, vilket immigranter nyttjade 

flitigt (Jonsson, 2004). Svenska konsumenter ansåg vissa maträtter eller produkter från 
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landsbygden vara gammalmodiga eller konstiga i förhållande till nutidens matkultur i 

städerna. En del av livet i en globaliserad värld är att det öppnas upp för intryck och 

möjligheter från främmande länder. Svensk smak uttrycktes i form av kåldolmar och potatis 

med avseende på deras popularitet trots att ursprunget inte är svenskt (Koçtürk, 2003; 

Wretman, [1968] 2008). Koçtürk (2003) nämner även att smaken av kaffe var omtyckt bland 

svenskar. Människor som immigrerat till Sverige har kommit att nyttja mer av vitlök, söta 

produkter som exempelvis tårtor, bakelser samt även fetare produkter exempelvis majonnäs 

(Koçtürk, 2003). Till skillnad från Sverige flödade det latinamerikanska köket av olika frukter 

(Borda, 1987). 

 

Media har gjort det möjligt att föreställa sig smaker från platser man aldrig besökt (Bildtgård, 

2010). Tellstrom m.fl. (2005) skriver att lokalproducerat som matkultur har blivit en symbol 

för landsbygden vilken nyttjas i städerna. Bildtgård (2010) berättar att på senare tider har 

producenter och lokala myndigheter försökt främja lokala produkter eftersom den gemensamt 

etablerade identiteten av vardagsmat, husmanskost varit klen och i syfte att locka turister. 

Med husmanskost menas maträtter av rustik karaktär, ofta krävande en längre och mer 

mödosam tillagning. Svensk husmanskost behöver inte nödvändigtvis ha fötts i Sverige, likt 

plättar med sylt som härstammar från Ryssland eller klassikern sjömansbiff vilken 

härstammar från Frankrike (Wretman, [1968] 2008). 

 

Bildtgård (2010) påstår att viktiga basala matvaror var kött, fisk och skaldjur, grönsaker, 

frukt, mejeriprodukter samt potatis, ris och pasta. Sverige har goda förutsättningar för fisk- 

och skaldjursliv (Förster, Johansson & Rasmuson, 2009). Svenskar tyckte generellt bra om 

fläskkött och åt den gärna nytillagad (Bryhni, Byrne & Rödbotten, 2002). Borda (1987) 

berättar att fläskköttet har fått en större roll för Latinamerikanska invandrare efter flytt till 

Sverige (Borda, 1987).  

 

Vid en flytt till Sverige fick frukosten större betydelse (Borda, 1987). Komponenter av 

frukosten som varit vanliga var filmjölk med flingor, knäckebröd och mjukt bröd, leverpastej, 

marmelad och andra pålägg samt kaffe eller te. Konsumtionen av frukostflingor är utbrett i 

Sverige och de förekommer många olika varianter till största delen müsli (Thunström, 2009). 

Koçtürk (2003) berättar att just de kulturspecifika kolhydratskällorna står fast i flera 

generationer efter invandring. Samtidigt de tillbehör som används dagligen för att förstärka 
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råvarornas smak och utseende påverkas nästan omedelbart efter flytten till det nya landet 

(Koçtürk, 2003). 

 

Smakvariabler 

 

”Nordisk mat är innerlig, dess smak fylld av sval och fräsch i sin textur och överraskande i 

sina harmonier mellan sälta, sötma och syra” (Förster m.fl., 2009). Maten i Sverige har varit 

mer beroende av tillagningsmetoder än råvarorna i sig, till exempel gravad lax som inte främst 

smakar fisk utan mer av salt och socker (Förster m.fl., 2009). De olika förvaringsmetoderna 

dämpar råvarans egen smak och grundsmakerna samt den enkla kryddningen blir mer 

framträdande, såsom salt, socker, peppar och gröna örter som är vanliga i norden (Förster 

m.fl., 2009). På grund av att den svenska limpan ofta är söt kan den missuppfattas för en 

dessert (Koçtürk, 2003). I varje kultur finns olika normer över vad som utgör en maträtt, i 

Sverige var köttbullar, potatis, sås och lingonsylt en accepterad kombination av smaker 

medan hos Latinamerikaner ansågs denna kombination som den största skillnaden mellan de 

två kulturerna (Borda, 1987). En utlänning berättar om det svenska smörgåsbordet, ”För att 

döva smaknerver och överkyla bristen på gastronomisk kultur” (Wretman, [1968] 2008). 

Smaken av traditionellt producerad mat föredrogs framför konventionellt producerad mat 

(Bildtgård, 2010). Med traditionellt menades odlat på en gård med naturlig gödsel och uppfött 

på naturligt foder i motsats till det konventionella som innebär tillsatser av olika slag i foder 

och i gödsel med syfte att effektivisera produktion och erhålla jämnare kvalitet. 

 

Den syrliga smaken var också en del av den nordiska smakidentiteten (Förster m.fl., 2009). 

Syra har använts flitigt i Sverige kombinerat med sötma. Enligt Förster m.fl. (2009) har ättika, 

salt och socker nyttjats ihärdigt för att främja hållbarhet. Under de så kallade sparmånaderna 

var det viktigt att ta vara på det som skördats under tidigare under året (Björklund, Holmgren 

& Johansson, 2009). Bildtgård, (2010) skriver att det var viktigt för svenskar att mat skulle 

vara lagat från grunden, inte halvfabrikat, för att maten skulle upplevas god och att närodlat 

samt bruket av nya alternativa metoder var viktigt. Enligt Bildtgård (2010) nämnde svenskar 

knappt njutning som en aspekt av att äta bra. Däremot när svenskar uttryckte sig över något 

som gott, inbegrep det också aspekten njutbart. Svenskar njöt därför av att äta gott men utan 

behovet av hemtrevnad. Troligen åt svenskar ofta för sig själva och sällan i sällskap. Enligt 

Bryhni m.fl. (2002) tycker svenskar att fläsk är i överlag mört och saftigt. Vidare är 
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anpassligheten till olika maträtter en viktig anledning till att den är omtyckt. Valet av flingsort 

är ganska likt fördelad över populationen, däremot uppträder en relevant större konsumtion av 

sötade flingor bland ungdomar och nyckelhålsmärkta flingor bland ensamstående.  

Hälsoaspekt 

 

Det som ansågs vara en ordentlig måltid hade betydelse för det människor åt (Bildtgård, 

2010). Kolhydratskällan i ett land är lik en identitetsmarkör för befolkningen. Bildtgård 

(2010) beskriver Sveriges kolhydratskällor mest framträdande i form av kokt potatis, 

knäckebröd och mjuk limpa. För människor från främmande länder verkade det aningen 

förvirrande att äta potatisen som en källa för kolhydrater då den i utomnordiska länder 

räknades mer som en grönsak (Koçtürk, 2003). Vidare beskriver Bildtgård (2010) det 

svenskar avsett med en hälsosam diet vara en bra balans mellan proteiner, kolhydrater och fett 

med inte för mycket socker. Variation var väldigt viktigt, mycket grönsaker, en del pasta, 

potatis eller ris och en rimlig mängd kött eller fisk (Bildtgård, 2010). I det industrialiserade 

samhället har matens huvudsakliga uppgift varit att effektivisera produktiviteten därför har 

kantinmåltider introducerats med billig och energirik mat (Bildtgård 2010). Wretman ([1968] 

2008) fortsätter att berätta att den svenska husmanskosten generellt varit mycket rik på 

kalorier och fett då man eftersträvat stadiga mål mat. Husmanskosten har tidigare kopplats till 

ekonomisk gastronomi, alla olika råvaror och alla delar av djuren skulle tas tillvara. Wretman 

([1968] 2008) berättar vidare att detta inte är fallet längre då genom ny teknik och 

arbetskostnader har dessa delar blivit mer exklusiva och därmed gått upp i pris. Att laga 

husmanskost fodrar större kunskap, mer tid och arbete vid tillagning än grillbarernas 

produkter. Enligt Bildtgård (2010) betonar svenskar att kost bör vara fiberrikt i syfte att 

begränsa fett och socker. För att bestämma sig för vad de skulle äta använde sig svenskar av 

kostcirkeln och tallriksmodellen samt nyckelhålsmärkning (Bildtgård, 2010).  

 

Många konsumenter som hade ett kosthåll hemmahörande i städerna avvisade mat som var 

antingen för fet, innehöll för mycket kolhydrater, inte var tillagad al dente eller inte 

serverades med den rätta stilen (Tellstrom m.fl., 2005). Däremot kunde mat med lågt 

anseende omvandlas genom nyttjandet av modernt, professionellt kulinariskt uppvisande till 

en tilltalande tidsenlig maträtt. Vidare menar Bildtgård (2010) att svenskar inte har lagt någon 

betydande vikt på att ha en utpräglad smak eftersom det krockade med tanken om mätbara 

aspekter av kvalitet såsom hygien, näring och kostnad. Thunström (2009) menade att det var 
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av intresse för producenter och målsättande myndigheter att informera om och främja 

konsumtionen av fullkornsprodukter. 

Seder och bruk 

 

Ett gemensamt synsätt till renodlad mattradition och genuina smaker är klent i Sverige 

(Bildtgård, 2010). Den lokala traditionella maten har dock blivit alltmer populär (Tellstrom 

m.fl., 2005). Utifrån ekonomisk synpunkt blev det viktigt att få stimulans för kulturellt 

uttryck. Enligt Tellstrom m.fl. (2005) fanns ett samband mellan mat med avseende på 

tradition och den rådande kommersialiseringen av traditioner samt mellan hur landsbygden 

blivit betydelsefull för ekonomiska syften. Tellstrom m.fl. (2005) skriver att även genom 

politik har det strävats efter att framhäva allt mer specifika ursprung för mat och ge uttryck åt 

lokal kultur och identitet. Detta blir märkbart genom att den Svenska regeringen har gjort 

stora satsningar för Sverige det nya matlandet, detta i syfte att skapa nya jobbtillfällen samt att 

främja kompetensutveckling inom branschen (Nynordiskmad, 2009). Tidigare var det svårt att 

definiera en karakteristisk lokal eller regional matkultur eftersom vissa delar av den 

framhävdes medan andra undantrycktes.  

 

Den uppvisade maten av en kultur kan tolkas som samhällets definition av god smak 

(Jonsson, 2004; Tellstrom m.fl., 2005). När svenskar talade om smak avsåg de något som 

stämde in på maträtten eller individens förhållningssätt till maten (Bildtgård, 2010). Bildtgård 

(2010) preciserar att den avgörande faktorn till vad svenskar ansåg vara god smak betraktades 

vara personlig preferens, hur var och en förhöll sig till maten. Att äta bra behövde inte handla 

om upplevelsen av den utpräglade smaken av råvaran eller uppskattningen av olika smaker. 

Det räckte med att uttrycka sig över om det smakade gott eller inte (Bildtgård, 2010). Bryhni 

m.fl. (2002) noterade att svenskar äter flera varma måltider om dagen. 

 

Bildtgård (2010) menar att svenskar inte tillbringade mycket tid med att bestämma vad de 

tänkte äta och handlade i storvaruhus varefter bara en maträtt lagades. Matinköp i Sverige 

fortlöpte utan några större behov av konversationer (Borda, 1987). Jonsson (2004) berättar att 

svenska och somaliska kvinnor föredrog att föredrog att förbereda snabb och enkel mat för 

dagen. Samtidigt längtade männen, oberoende av etnicitet, efter den traditionella kosten från 

hemlandet. Vidare berättar Borda (1987) att immigranters matvanor ändrades från måltider 

bestående av förrätt, huvudrätt och dessert till att bara bestå av en varmrätt och eventuellt 
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dessert av något slag. Vanan att följa en veckolig matsedel blev också mindre vanligt. 

Tellstrom m.fl. (2005) berättar att matvanor var resultatet av valen av de matvaror som ansetts 

ekonomiskt mer lönsamma än andra. Vidare beskrevs att lokal matkultur kopplades till 

kulturellt arv och den existerande produktionen av matvaror. Det var viktigt att ha balans 

mellan tradition och innovation. En trakts uppvisade kulturella uttryck stimulerade 

intilliggande områden att kopiera deras uttryck (Tellstrom m.fl., 2005). Matvaror med 

åskådliggjort ursprung visade sig vara alltmer efterfrågade. När landsbygdsbor gick på 

restaurang föredrog de det franska eller internationella köket, som förekom i storstäderna, 

framför det lokala köket. Storstadsbor däremot sökte sig till landsbygden för att uppleva 

maten de hört talas om, läst om eller sett på tv (Tellstrom m.fl., 2005). Bildtgård (2010) 

påstod att nya kulinariska idéer och metoder behövde överensstämma eller anpassa sig efter 

den rådande andan för att bli accepterad.  

 

Maten är en del av en kultur vilken är lätt att ta med sig till ett annat land under 

förutsättningen att de rätta råvarorna finns att tillgå (Koçtürk, 2003). Det är dock omöjligt att 

följa hemlandets alla vanor i ett nytt land. Vidare berättar Koçtürk (2003) att de baslivsmedel 

och tillbehör vilka ansetts betydelsefulla i hemlandet användes även i det nya landet. Förutom 

val av råvaror ändrades matvanor, dock den måltid som var mest värdeladdad ändrades sist, 

dessa är kvällsmåltider samt helgmåltider då hela familjen träffas. Den största förändringen 

uppstod i vardagsmaten speciellt frukost och mellanmål (Koçtürk, 2003). Borda (1987) 

berättar att för invandrare från Sydamerika till Sverige har frukosten fått större betydelse och 

att den gärna åts tillsammans med familjen. Efter flytt till Sverige har det blivit svårt att 

behålla den tidigare livsrytmen vilket påverkat familjens måltidsmönster. En betydande del av 

den matlagning som tidigare skett hemma har ersatts utav offentlig matbespisning i 

skolmatsalar och kantiner på arbetsplatsen (Borda, 1987). 
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Syfte 

 

 

Syftet med följande undersökning är att ta reda på vad utländska studenter som vistas 

temporärt i Sverige anser och upplever vara svensk smak. Vilken typ av mat anses typiskt 

svenskt, vad upplevs vara svensk smak utifrån olika kulturella bakgrunder? 

 

 

 

Metod 

 

 

För att kunna undersöka hur den svenska smaken upplevdes, gjordes intervjuer med individer 

vilkas vistelse i Sverige var temporär. Med avseende på att författarna av denna uppsats var 

studenter bestämdes att intervjupersonerna likaså skulle vara studenter. Karaktären för 

intervjuerna bestämdes bli kvalitativ då svaren inte kunde mätas. Intervjuerna skedde på 

engelska, något som var varken vårat eller intervjupersonernas modersmål. 

 

 

Urval 

 

Urvalet som gjordes är delvis bekvämlighetsurval då studenterna i Visby och Örebro 

kontaktades via studievägledare och de i Uppsala via bekanta. Kriterierna som sattes var 

följande: lika många manliga och kvinnliga studenter från utlandet mellan 20-30 år, temporärt 

vistandes i Sverige och intresserade av mat. Kontakt togs upp med elva studenter, varav fyra i 

Visby, fem i Uppsala och två i Örebro.  
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Kvalitativ forskning 

 

Ordet kvalitet betyder egenskap. Kvalitativ forskning är ett tillvägagångssätt där syftet är att 

uppnå förståelse, att förstå ett fenomen. Syftet med metoden är att generera en teori genom 

insamling av mjuk data vilket resulterar i en grov skattning. Insamlingen av data sker 

intensivt, ämnet undersöks på djupet genom intervjuer, enkäter och observationer. Studien 

måste ske nära källan för information. Informationens karaktär är subjektiv då upplevelser och 

uppfattningar kan variera mellan individer. En stor del av processen är att analysera det, i 

form av ord, insamlade materialet.  

 

Det är viktigt vid kvalitativ forskning att inte ha för många förutfattade meningar vid 

undersökningens början (Bryman, 2007). Enligt Bryman (2007) skall kvalitativ forskning inte 

misstolkas som kvantitativ forskning utan siffror. Karaktären av kvalitativa undersökningar är 

likt det som kallas livshistorier och muntliga historier. En nackdel med kvalitativa 

undersökningar är problematiken med att generalisera. Vid ostrukturerade intervjuer är det 

forskaren som driver intervjun framåt genom sin egen uppfinningsrikedom och varje 

intervjutillfälle är unikt, därav är det omöjligt att generalisera resultatet för resten av en 

population (Bryman 2007).  

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Det finns flera sätt att utföra en kvalitativ undersökning på enligt Bryman (2007). De 

viktigaste stegen genom en kvalitativ forskningsprocess är följande (Bryman, 2007; Ejvegård, 

2009). Först sätts en generell frågeställning. Formuleringen utav frågeställningen skall inte 

vara så pass specifik att det hindrar från alternativa idéer och synsätt som kan dyka upp under 

fältarbetet. Fortsättningsvis väljs en relevant plats och personer vilka man tror kan förse 

forskaren med svar. Data samlas in i ett steg, tolkas i nästa och därefter bearbetas den 

(Bryman, 2007). Innan det sista steget som innebär skrivandet av rapporten kan ytterligare 

materialinsamling ske. För det ändamålet omarbetas frågeställningar utifrån den föregående 

bearbetningen, därefter utförs ytterligare materialinsamling, tolkning och bearbetning 

(Bryman, 2007; Ejvegård, 2009).  
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Kvalitativ intervju 

 

Intervjuer är en mycket populär metod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2007; Ejvegård, 

2009). En av de vanligaste formerna är semistrukturerad intervju. Det finns några 

grundläggande kännetecken för kvalitativa intervjuer. Ett är att tillvägagångssättet är mindre 

strukturerat med en generell stil på frågeställningar och med vikt på intervjupersonernas egna 

uppfattningar (Bryman, 2007; Ejvegård, 2009). Att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

utan motstånd eftersträvas. Syftet är att lära vad intervjupersonen upplever betydelsefull. I 

grund och botten har forskaren möjlighet till att avvika från intervjuguide eller intervjumall i 

ganska stor utsträckning. Ordningsföljden av frågorna kan varieras, även ordvalet kan variera. 

Detta möjliggör att undersökningens fokus kan anpassas efter intervjupersonernas svar. Vid 

kvalitativa intervjuer är det viktigt att se till att miljön där intervjun sker är lugn och fri från 

oljud samt att spela in ljudet på band för att fånga formuleringar och fraser som annars gått 

förlorade (Bryman, 2007; Ejvegård, 2009). Målet med kvalitativa intervjuer är att få rikliga 

och utförliga svar (Bryman, 2007). Ett viktigt inslag under en intervju är att vara uppmärksam 

och lyssna till det som sägs likväl till det som inte yttras. 

 

Inspelning är en nästan obligatorisk del av en kvalitativ intervju (Bryman, 2007; Ejvegård, 

2009). Inom kvalitativ forskning är hur intervjupersonerna svarar av vikt. Under intervjun 

behöver forskaren vara skärpt för att kunna driva samtalet framåt och ställa 

uppföljningsfrågor. Därför är det fördelaktigt att kunna spela in intervjun för att slippa 

distraktionen med att anteckna det som sägs. En inspelning blir ett tydligare minne och de 

tolkningar som uppstår av vad som sägs under intervjun kan kontrolleras. Utifrån en 

transkriberad intervju kan man lättare göra en noggrann analys av det som sagts och 

materialet kan granskas flera gånger. Andra forskare får möjlighet att granska materialet och 

använda det i andra undersökningar än vad den var ämnad till.  

 

Något man behöver räkna med är att alla intervjupersoner är inte lika angelägna om att få sin 

röst inspelad (Bryman, 2007; Ejvegård, 2009). Bryman (2007) och Ejvegård (2009) betonar 

att om någon vägrar inspelning skall valet respekteras, intervjun skall ändå genomföras men 

med noggranna anteckningar. En annan aspekt är längden av en intervju vilket kan variera 

stort inom kvalitativ forskning. En kortare intervju behöver inte vara sämre så länge det finns 

värde i att transkribera. Svårigheter med transkribering är den väldiga mängd papper man 



 13 

samlar på sig och den omfattande tid den tar att skriva och gå igenom (Bryman, 2007; 

Ejvegård, 2009). För att undvika att bli överväldigad av materialmängden bör man analysera 

intervjuerna allteftersom. Transkribering måste ske noggrant och får inte tas lätt. Det uppstår 

lätt misstag genom slarv, trötthet eller att man hör fel. 

 

Flexibilitet under intervjun är väldigt viktig, såväl i ställandet av frågor som i behovet av att 

anteckna vid tekniska fel eller nekande av inspelning. Man behöver vara beredd på att mycket 

intressant sägs efter att man stängt av bandspelaren. Då skall man anteckna snarast möjligt 

efter intervjun.  

 

 

Processen 

 

Undersökningen inleddes med databassökningar och granskning av vetenskapliga artiklar 

samt annan litteratur, varefter skrivandet av arbetets bakgrund påbörjades. För att utföra 

intervjuerna behövdes en intervjumall eller intervjuguide bestående av ett antal frågor utifrån 

temat som skulle beröras (Bryman, 2007). För att skapa en intervjumall utfördes en 

pilotintervju med frågor grundade på bakgrunden, varefter intervjumallen justerades. I stort 

sätt följdes intervjumallen därefter, frågorna ställdes i ungefär samma ordning och ytterligare 

frågor tillkom under förloppen av intervjuerna. Det viktiga var att fokusera på det 

intervjupersonerna upplevde viktigt och hur de uppfattade och tolkade frågorna. Språket och 

formuleringar anpassades utefter intervjupersonerna i största möjliga mån. Bryman (2007) 

visar en lista av kriterier med hjälp av vilken vi försökt förbereda oss inför intervjuerna. Efter 

varje intervju resonerades det över genomförandet, hur intervjupersonen och omgivningen 

upplevdes. 

 

Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas. Den ansamlade dokumentationen 

granskades och sammanställdes i resultatet utifrån analytiska kategorier. Slutligen kunde 

resultatet jämföras med bakgrunden i avsnittet för diskussion och en slutsats kunde 

frambringas. 
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Analys av intervjumaterial 

 

För ändamålet att analysera och tolka det skrivna materialet nyttjades metoden hermeneutik 

(Bryman, 2007). Intervjuerna skedde på engelska vilket ingen i undersökningen hade som 

modersmål. Det ledde till att formuleringar blev väldigt individuella och ibland var det 

problematiskt för intervjupersonerna att uttrycka sig. Målet med metoden var att utvinna 

innebörden av den text som analyserades, genom att interpretera det intervjupersonerna sagt 

(Bryman, 2007). 

 

 

 

Resultat  

 

 

Nedan presenteras de resultat som införskaffats via nio stycken kvalitativa intervjuer med 

personer som vistats i Sverige under en kortare period, intervjupersonerna är anonyma och har 

givits fingerade namn. Målet nedan är att definiera vad som är typiskt svenskt. Alla intervjuer 

har varit på engelska och för att skapa ett flöde i texten är alla citat översatta till svenska. 

Informationen är sammanställd utifrån analytiska kategorier som ansågs relevanta för ämnet. 

 

 

Genus 

 

Vanlig mat 

Samtliga killar och hälften av tjejerna nämner köttbullen och anser det vara typiskt svenskt 

(Arash; Arman; Camille; Jelani; Krystyna; Luigi & Tomaso, 2011). ”Jag skojar inte, 

köttbullar finns typ överallt i Sverige” (Tomaso, 2011). Majoriteten av tjejerna tar istället upp 

potatisen som en omtyckt råvara i Sverige (Camille; Krystyna & Larissa, 2011). Elena & 

Larissa (2011) beskriver att svenskar äter gärna nylagad mat tillagat med enkla metoder och 

kort tillagningstid vilket ger ett färskt och fräscht intryck. Tomater, gurka och lök utgör en 

väldigt grundläggande och alldaglig sallad som svenskar gärna smaksätter med citronjuice 
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(Arman, 2011). Det konsumeras morot, ägg och kål i stor utsträckning, morötter äts ofta rivna. 

Bruket av vetemjöl i både bakning och övrig matlagning begränsas genom alternativa 

ingredienser (Larissa, 2011). Potatis och andra sädesslag samt fullkornsalternativ ersätter helt 

eller delvis vetemjölet, exempelvis i pajdegar. Svenskar tycker om bröd vilket förekommer i 

alla möjliga utföranden, såsom knäckebröd, tunnbröd samt luftiga bröd och kompakta bröd 

gärna av grövre mjöl (Larissa; Luigi & Tomaso, 2011). Camille (2011) menar att knäckebröd, 

räkor och kalles kaviar är vanligt på smörgåsbord. Både killar och tjejer anser att fisk utgör en 

betydande del i svensk mat (Arash; Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Krystyna 

(2011) konstaterar att det serveras ofta fisk i kantinrestaurangen. Samtidigt berättar flera tjejer 

att sillen är vanligt förekommande i den svenska maten (Camille; Elena & Tomaso, 2011). 

Krystyna (2011) fortsätter med att exemplifiera surströmming som typiskt svenskt. Det mest 

typiska är vilt, exempelvis älg och hjort, därefter kaviaren vilken förekommer i en mängd 

olika varianter (Tomaso, 2011). Lika många killar som tjejer tycker att lax är omtyckt i 

Sverige (Arman; Camille; Elena; Jelani & Larissa, 2011). Det läggs mer vikt på frukosten i 

Sverige, det äts exempelvis bacon och ägg (Arman, 2011). Till frukost är det också vanligt 

med flingor (Camille, 2011).  

 

Smakvariabler 

Den söta smaken upplevs i överlag svenskt (Arman; Camille; Jelani; Krystyna & Tomaso, 

2011). Sötma i form av gelé eller sylt till kött är något som upplevs svenskt av flera tjejer och 

killar (Arash; Arman; Camille; Elena; Larissa & Tomaso, 2011). Sälta är också vanligt och 

kopplas till den typiskt svenska metoden rimning (Camille, 2011). Både killarna och tjejerna 

menar att sältan är framträdande i den svenska maten gärna i kombination med söta smaker 

(Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Vissa bröd kan ha mycket sötma och äts med salt 

smör (Krystyna, 2011). Vidare påpekar Krystyna (2011) att glöggen är sötare jämfört med 

kryddade och värmda viner som serveras på andra håll i Europa. En av de kraftigaste 

smakerna på smörgåsbordet är sillen som i grunden är väldigt salt och kombineras med en 

väldigt söt sås (Tomaso, 2011). Syrlig mat är också frekvent förekommande men mest slående 

för tjejerna (Camille & Krystyna, 2011). Syrligt kombineras också gärna med sötma (Jelani & 

Krystyna, 2011) Oavsett kön anses smakerna av de enskilda komponenterna i Svensk mat 

vara neutrala men då de blandas med varandra och kryddas skapas intressanta 

smakkombinationer (Arman; Elena; Jelani; Larissa & Tomaso, 2011). Svenskar uppskattar 

smaken av gröna örter. Uppskattningen för smakrik mat indikeras av det stora utbudet av 
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kryddor, däribland flera sorters peppar och en mängd olika typer av salt samt olika chilin och 

kryddor från hela världen (Tomaso, 2011). Vidare menar Arash; Camille; Luigi & Tomaso 

(2011) att kryddstarka, pikanta smaker är omtyckta och balanseras mellan salt, syrligt och sött 

samt krämiga produkter, hettan i maten är dock begränsad. Elena (2011) berättar att salladerna 

är enkla och råvaran används rå utan komplicerad tillagning. Det noteras att en del av den 

svenska kosten är rå. Grönsaker och frukter har ett inslag av ”omogenhet” i smaken och känns 

smaklösa i Sverige, troligen för att de inte odlas här, däremot potatis och lök smakar bättre, 

”Jag har aldrig smakat godare lök” (Larissa, 2011). På frågan vad som är typiska svenska 

smaker gavs svaren potatis, kött, lax, konserverade grönsaker, salt exempelvis rimmat, dill 

och chili (Camille, 2011). 

 

Hälsoaspekt 

Valet av mat influeras mycket utav alla bedömningar över sådant som är skadligt för hälsan 

(Camille, 2011). Angående hälsa är åsikterna delade. Camille (2011) menar att 

husmanskosten inte är något för en vegetarian för att maten upplevs bastant och mäktig samt 

att hon saknar mogna grönsaker. Camille; Clint & Tomaso (2011) uttrycker sin tveksamhet 

över nyttigheten av svenskarnas kosthållning med tanke på mycket energirik och fet mat samt 

att det genom avsaknaden av mogna grönsaker och frukt är brist på vitaminer. I affärerna är 

alltifrån frysta frukter och fisk till färdiga rätter vanliga (Tomaso, 2011). Emellertid 

observeras ett stort utbud av exotiska varor vilka väger upp för det ohälsosamma. ”Här gillar 

ni avokado, jag antar eftersom i affären har ni typ en riktigt stor plats för avokadon men i 

Italien är det nästan omöjligt att hitta eftersom vi inte är vana med den typen av produkt… 

kanske använder ni den för sina energifunktioner du vet, det är riktigt hälsosamma grejer och 

för vintern använder ni mycket mer energi” (Tomaso, 2011). Elena; Larissa & Luigi (2011) 

påstår tvärtemot de andra att svensk mat är smal, hälsosam och utgörs till stor del av färska 

grönsaker. Larissa & Luigi (2011) säger att grönsaker används rikligt i maten, att svenska 

livsmedel upplevs ha god kvalitet med avseende på hälsa och hygien samt att det finns ett 

stort utbud av ekologiska produkter. 

 

Seder och bruk 

Den svenska maten har påverkat killarnas kosthållning i ganska stor utsträckning, störst 

inflytande hade utbudet i affärerna därefter tillagningsmetoderna (Arash; Arman; Clint & 
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Tomaso, 2011). För tjejernas del har Svensk mat medfört något mindre skillnader (Elena; 

Krystyna & Larissa, 2011). Camille (2011) menar att traditionell svensk mat inte är särskilt 

framträdande men något hon inte upplevt tidigare i samma utsträckning är att man i Sverige 

gärna lagar mat att bjuda på och äter ofta tillsammans med familjen. 

 

Tjejer och killar är enade över att mejeriprodukter är karakteristiskt för Sverige (Arash; 

Arman; Camille & Krystyna, 2011). ”Jag fick precis en idé som är väldigt unikt kanske för 

Sverige mejeriprodukter… de kom till mig till att besöka och blev överraskade av alla smaker 

av yoghurt” (Krystyna, 2011). Enligt Arash & Arman (2011) är såser som består av mjölk och 

mejeriprodukter typiskt svenskt. Olika sorters såser används ofta och bidrar med mycket smak 

till maten tack vare många olika kryddor i de olika såserna (Tomaso, 2011). Ost är omtyckt i 

Sverige, vilket visas i utbudet och utförandet ostarna förekommer i (Arash; Krystyna & 

Larissa, 2011). Arash (2011) säger vidare att svenskar gärna smälter ost på maträtter, till 

exempel gratinera. 

 

Svenskar gillar att blanda saker och kombinera till en stor maträtt (Tomaso, 2011). Till 

exempel blandar man ofta sallad med pasta (Elena & Tomaso, 2011). På smörgåsbordet ställs 

en mängd olika små maträtter med såser och tillbehör upp, vilka hamnar på samma tallrik 

ändå (Arash; Jelani; Krystyna & Tomaso, 2011). Smörgåsbordet upplevs positivt med 

valmöjligheten mellan maträtter och möjligheten till att ta mat i omgångar (Krystyna, 2011). 

Intrycket blir tydligast i form av Smörgåstårtan som i ett stycke utgör en måltid med all sin 

varierade fyllning, några av de mest framträdande ingredienserna är skinka, räkor, gurka, 

crème fraiche och majonnäs (Arman & Jelani, 2011). ”Den jag hade var skinka på toppen, kan 

inte säga allt som fanns på men det fanns grönsaker, en måltid i en liten låda, liten form, ta en 

liten bit av en hel måltid, jo det är vad jag gillar med det” (Jelani, 2011). 

 

Svenskar äter tung mat till middag, fisk i stor utsträckning, skinka, ost och stekta saker 

(Larissa, 2011). Det vanligaste viset en måltid byggs upp på är genom att kombinera potatis 

eller pasta eller ris med något tillbehör (Arman, 2011). Fetaost kombineras till många olika 

typer av mat, såväl varm som kall och till mörkt bröd (Larissa, 2011). 

 

Svenskar anses dricka mycket ”vanligt” kaffe och ofta med mjölk (Camille, 2011). En vanlig 

företeelse som noteras är att på många restauranger ingår kaffet efter lunchen och finns 

tillgänglig för självbetjäning (Camille, 2011). En del av svensk mat har fångats upp via tv där 
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olika maträtter, däribland de beryktade köttbullarna, smörgåstårta och falukorv visas upp och 

hur de skall tillagas (Arman & Tomaso, 2011). 

 

I ett exempel beskrivs de svenska pizzorna likna smörgåsar, ibland med kalla pålägg i form av 

sallad eller sås/dressing (Larissa, 2011). Vidare upplevs pizzor i överlag salta och toppas med 

mycket ost. Köttpaj är något som Elena (2011) kan tänka sig att baka förutsatt att hon har 

tillräckligt med tid. Tomaso (2011) berättar att det amerikanska sättet att grilla hamburgare 

och äta med pommes frites är populärt. 

 

 

Kulturell bakgrund 

 

Vanlig mat 

Oavsett kulturell bakgrund anses köttbullen vara typisk svensk (Arash; Arman; Camille; 

Jelani; Krystyna; Luigi & Tomaso, 2011). Luigi (2011) från Italien säger ”Jag hade för mig ni 

hade mer fisk och även köttbullar, jag hade för mig ni åt mer sådant” och Krystyna (2011) gör 

en jämförelse med köttbullarna i Polen. Camille (2011) berättar att även i Belgien serveras 

köttbullar på Ikea men tillsammans med pommes frites. ”Först tyckte jag maten var väldigt lik 

men ju längre du lever du ser mer skillnader, nu kan jag säga att det är väldigt olikt” (Elena, 

2011). Maten i Sverige lagas med enkla metoder och med kort tillagningstid vilket ger ett 

fräscht intryck (Elena & Larissa, 2011). Arman (2011) från Kazakstan berättar att det läggs 

mer vikt på frukost i Sverige, då äts exempelvis bacon och ägg. Camille (2011) från Belgien 

säger att det är vanligt att äta flingor till frukost. 

 

Ägg, kål och morötter som gärna rivs är vanliga inslag i den svenska maten (Arman, 2011). 

Arman (2011) fortsätter att berätta att i Kazakstan lägger man gärna ihop alla ingredienser 

tvärt emot i Sverige där komponenter tillagas separat och därefter placeras ihop. Det 

vanligaste viset en måltid ser ut på i Sverige är en kombination av potatis eller pasta eller ris 

med något tillbehör (Arman, 2011). Larissa (2011) från Brasilien berättar att potatis och andra 

sädesslag ersätter delvis vetemjölet. Larissa (2011) fortsätter att berätta tillsammans med 

Luigi & Tomaso (2011) från Italien att svenskar gärna äter bröd av grövre mjöl och allmänt 
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tycker om bröd i olika former såsom knäckebröd och tunnbröd, bröden kan vara kompakta 

eller luftiga.  

 

Oberoende av tidigare kultur anser de intervjuade att fisk utgör en betydande del av Svensk 

mat (Arash; Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Camille; Elena; Luigi & Tomaso 

(2011) som alla kommer från Europa anser att sill är vanligt i Sverige. Oavsett kulturell 

bakgrund anses laxen vara svenskt (Arman; Camille; Elena; Jelani & Larissa, 2011). Tomaso 

(2011) betonar att vilt, exempelvis älg och hjort, är svenskt. 

 

Smakvariabler 

Oberoende av bakgrunden upplevs den söta smaken typisk för Sverige (Arman; Camille; 

Jelani; Krystyna & Tomaso, 2011). ”Jag förväntade mig inte något sött tillsammans med 

potatis, kött och sås, blandar inte det vanligtvis, nu gillar jag det såklart” (Arman, 2011). 

Sötma i form av gelé eller sylt till kött är något som upplevs svenskt oavsett bakgrund (Arash; 

Arman; Camille; Elena; Larissa & Tomaso, 2011). Sälta är också vanligt och kopplas till den 

typiskt svenska metoden rimning (Camille, 2011). Oberoende kulturell bakgrund anses sältan 

vara framträdande i den svenska maten, gärna i kombination med söta smaker (Jelani; 

Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). ”Vanligtvis är det rätt att sätta söta och salta smaker 

tillsammans, det är något helt annorlunda för Italien” (Tomaso, 2011). Enligt Camille & 

Krystyna (2011) från Belgien och Polen är syrlig mat också återkommande. Krystyna (2011) 

berättar tillsammans med Jelani (2011) från Iran att den syrliga smaken gärna kombineras 

med sötma. Vidare påpekar Krystyna (2011) från Polen att glöggen är sötare jämfört med 

kryddade och värmda viner som serveras på andra håll i Europa.  

 

Camille (2011) från Belgien berättar att potatis, kött, lax, konserverade grönsaker, salt, 

rimmat kött, dill och chili är vanliga smaker i Sverige. Smakerna av de enskilda 

komponenterna i svensk mat anses vara neutral oberoende av kulturell bakgrund men då de 

blandas med varandra och kryddas skapas intressanta smakkombinationer (Arman; Elena; 

Jelani; Larissa & Tomaso, 2011). Tomaso (2011) från Italien berättar att svenskarnas 

uppskattning för smakrik mat indikeras av det stora utbudet av kryddor från hela världen, 

vanligt är smaken av olika örter (Tomaso, 2011). Vidare menar Arash (2011) från Iran och 

Camille; Luigi & Tomaso (2011) från Europa att kryddstarka, pikanta smaker är omtyckta och 

balanseras mellan salt, syrligt och sött dock är hettan i maten begränsad.  
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Elena (2011) från Vitryssland berättar en stor del av den svenska maten är rå och 

exemplifierar de olika sorter sallad det finns i Sverige där tillagningsmetoderna är enkla och 

att de olika råvarorna bara blandas. Larissa (2011) från Brasilien berättar att frukt och 

grönsaker i Sverige har lite smak och smakar omoget, troligen för att de inte odlas här, 

däremot smakar potatis och lök mycket bra.  

 

Hälsoaspekt 

Camille (2011) från Belgien berättar att valet av mat influeras mycket utav alla bedömningar 

över sådant som är skadligt för hälsan. Den svenska husmanskosten upplevs bastant och 

mäktig. Camille (2011) fortsätter att berätta tillsammans med Clint (2011) från Kenya och 

Tomaso (2011) från Italien om sin tveksamhet över nyttigheten i den svenska kosthållningen 

med tanke på att den är energirik och fet, de berättar vidare om avsaknaden av mogna 

grönsaker och frukt.  

 

Tomaso (2011) från Italien berättar att i affärerna är det vanligt med fryst fisk och frysta 

frukter samt billiga färdiga rätter. Emellertid observeras ett stort utbud av exotiska varor vilka 

väger upp för det ohälsosamma (Tomaso, 2011). Luigi (2011) också från Italien påstår 

tillsammans med Elena (2011) och Larissa (2011) att svensk mat är smal, hälsosam och utgörs 

till stor del av färska grönsaker. Larissa & Luigi (2011) säger att grönsaker används rikligt i 

maten samt att svenska livsmedel upplevs ha god kvalitet med avseende på hälsa och hygien 

samt att det finns ett stort utbud av ekologiska produkter. 

 

Seder och bruk 

Den svenska maten har påverkat tre av dem fyra utomeuropeiska intervjuperssonernas  

kosthållning i ganska stor utsträckning, störst inflytande hade utbudet i affärerna därefter 

tillagningsmetoderna (Arash; Arman; Clint & Tomaso, 2011). Camille (2011) berättar att 

traditionell svensk mat inte är särskilt framträdande men berättar att man gärna lagar mat att 

bjuda på och äter ofta tillsammans med familjen. Svenskar äter tung mat till middag, fisk i 

stor utsträckning, skinka, ost och stekta saker (Larissa, 2011). Det vanligaste viset en måltid 

byggs upp på, är genom att kombinera potatis eller pasta eller ris med något tillbehör (Arman, 

2011). ”Eftersom hemma använder vi inte systemet som ni lagar mat med, såsom potatis med 

något, ris med något eller pasta med något, det här är totalt europeiskt” (Arman, 2011). 
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Larissa (2011) berättar att fetaost kombineras till många olika typer av mat, såväl varm som 

kall och till mörkt bröd. 

 

Oberoende av nationalitet anses mejeriprodukter karakteristiskt för Sverige (Arash; Arman; 

Camille & Krystyna, 2011). Enligt Arash & Arman (2011) båda från Asien anser att såser 

som består av mjölk och mejeriprodukter är typiskt svenskt. Ost är omtyckt i Sverige, vilket 

visas i utbudet och utförandet ostarna förekommer i (Arash; Krystyna & Larissa, 2011). Arash 

(2011) säger vidare att svenskar gärna smälter ost på maträtter.  

 

 

Vistelsetid 

 

Vanlig mat  

Den svenska maten är inte särskilt tydlig för en nykomling i Sverige (Camille & Elena, 2011). 

Utländsk mat verkar mer populär än den lokala med avseende på marknadsföringen (Tomaso, 

2011). ”Det är endast ett fåtal ställen som serverar Svensk husmanskost medan det finns 

massor av pizzerior, italienska och franska restauranger” (Camille, 2011). Pizzorna i Sverige 

anses dock vara bättre än i många andra länder enligt dem som tillbringat över ett år i Sverige 

(Luigi; Elena, 2011). Köttbullen är något som upplevs typiskt svenskt oavsett hur länge man 

vistats i Sverige (Arash; Arman; Camille; Jelani; Krystyna; Luigi & Tomaso, 2011). För en 

nykomling till Sverige blir det tydligt att potatisen är en råvara som används ihärdigt (Arman; 

Camille & Larissa, 2011). ”Jag måste förstå att ni har potatis, ris och pasta tillsammans med 

såser och ytterligare tillbehör” (Arman, 2011). De som vistats enbart kortare tid i landet 

uppmärksammar fisk och speciellt lax mer än de som spenderat längre tid (Arash; Camille; 

Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Sillen uppmärksammas av studenterna oavsett 

vistelsens längd (Arman; Camille; Elena; Krystyna; Luigi & Tomaso, 2011). Knäckebröd 

uppmärksammas av dem som vistats kort tid (Camille; Krystyna & Larissa, 2011).  

 

Smakvariabler 

Oavsett vistelsens längd i Sverige tycks de olika råvarorna tillagas på ett neutralt sätt för att 

lyfta fram råvarans naturliga smak och inte tillagningsmetoden (Elena & Larissa, 2011). Den 



 22 

söta smaken i överlag upplevs påtaglig i svensk mat oavsett vistelsens längd (Arash; Arman; 

Camille; Jelani; Krystyna & Tomaso, 2011). Sötma i form av gelé eller sylt till kött är något 

som upplevs svenskt speciellt av dem som spenderat längre tid i Sverige. De som spenderat 

mindre än ett år i Sverige upplever sältan som framhävd i den svenska maten och gärna i 

kombination med den söta smaken (Arman; Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). 

Syrliga smaker som också är populära i Sverige är även de vän med sötma (Camille; Jelani & 

Krystyna, 2011). Oberoende av tid spenderad i Sveriges upplevs smaker milda för enskilda 

komponenter av en måltid men upplevs intressant då de kombineras och kryddas ofta med 

örter (Elena; Jelani & Tomaso, 2011). Enligt Elena (2011) som spenderat fyra år i Sverige är 

salladerna enkla och råvaror tillreds med utan komplicerade metoder. Vidare noteras att det 

förekommer råa maträtter. Enligt Larissa (2011) har många av de grönsaker och frukter som 

säljs i svenska butiker lite smak och smakar en aning omoget, i motsats smakar potatis och lök 

mycket. Potatisen används även i pajdegar (Larissa, 2011) 

 

Hälsoaspekt 

Uppfattningen över hur nyttig maten upplevs påverkas inte särskilt av tiden spenderat i 

Sverige (Camille; Elena; Larissa & Tomaso, 2011). Camille (2011) som spenderat ett halvår i 

Sverige berättar att husmanskosten inte är något för en vegetarian och att maten upplevs 

bastant och mäktig och saknar grönsaker i maten. Larissa (2011) som också bara varit ett 

halvår i Sverige säger emot genom sin iakttagelse av mat rikt på grönsaker och fräschören av 

råvarorna. Tomaso (2011) har tillbringat drygt ett år i Sverige och påpekar att svensk mat 

innehåller mycket fett och proteiner varför det känns mindre hälsosamt. Efter fyra års vistelse 

menar Elena (2011) tvärt emot att svensk mat är smal och fräsch. ”Ni är verkligen ute efter 

färsk mat, det verkar som att ni inte tillagar det för länge, ni processar det inte så mycket, ni är 

väldigt hälsosamma, väldigt färska” (Elena, 2011). 

 

Seder och bruk 

Smörgåsbordet omnämndes av såväl lång som kortvistande studenter (Arash; Camille; Jelani; 

Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Studenter som tillbringat kortare tid i landet lägger 

märke till vilken typ av mat som konsumeras samt små detaljer. Krystyna (2011) som 

tillbringade mindre än ett år i Sverige berättar om de gigantiska hyllorna med yoghurt i alla 

möjliga smaker samt de många och stora ostarna. För studenter som tillbringat längre tid blir 
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det tydligare med tillagningsmetoder och hur en måltid ser ut. Arman (2011) som tillbringat 

över ett år i Sverige talar om att såser bestående av mjölk är typiskt svenskt samt att äta 

stadigt till frukost.  

 

 

Vistelseort 

 

Vanlig mat 

Både för de som bor på Gotland och i Uppsala upplevs Köttbullen som typiskt svensk (Arash; 

Arman; Camille; Jelani; Krystyna; Luigi & Tomaso, 2011). Oavsett bostadsort upplevs fisk, 

framför allt lax och potatisen återkomma i maten. Sillen uppmärksammas framför allt av dem 

som vistas i Uppsala (Camille; Elena; Luigi & Tomaso, 2011). Tomaso (2011) berättar att 

stekt sill med lök på knäckebröd eller mjukt bröd säljs från gatukök i Sverige. Knäckebrödet 

uppmärksammas av studenterna både i Uppsala och på Gotland (Camille; Krystyna; Larissa & 

Tomaso, 2011). Annan mat som noteras är inlagda grönsaker samt bär av olika slag (Camille, 

2011). De som håller till i Uppsala tycker att komponenterna av en måltid tillagas på ett 

neutralt sätt så att det smakar av råvaran och mindre av tillagningsmetoden (Elena & Larissa, 

2011).  

 

Smakvariabler 

Den söta smaken upplevs som svensk oavsett var man bor (Arman; Camille; Jelani; Krystyna 

& Tomaso, 2011). Kombinationen av sött och salt noteras av både Gotlandsbor och 

Uppsalabor. Främst för studenterna i Uppsala upplevs sötma i form av gelé eller sylt till kött 

som typiskt svenskt (Arash; Camille; Elena; Larissa & Tomaso, 2011). Sälta upplevs också 

framhävd i den svenska maten av de intervjuade oberoende av vistelseort (Jelani; Krystyna; 

Larissa & Tomaso, 2011). Enligt Camille (2011) bosatt på Gotland förekommer syrliga 

smaker ofta och enligt Krystyna & Jelani (2011) även den kombineras med sötma. Oberoende 

av bostadsort upplevs smaker milda men varierande då olika huvudråvaror blandas med 

varandra och kryddas gärna med örter, främst dill (Arman; Camille; Jelani; Elena & Tomaso, 

2011). För studenterna på Gotland blir intrycket att svenskar gillar att blanda olika smaker 

tydligast genom smörgåsbord (Arash; Camille; Elena; Jelani; Krystyna & Tomaso, 2011). 
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Hälsoaspekt 

Åsikterna är blandade angående matens nyttighet. I Uppsala tenderar uppfattningen luta mer 

åt det hälsosamma hållet med en anmärkning av att maten är tung (Elena; Larissa & Tomaso, 

2011). På Gotland är åsikterna ganska neutrala, enbart Camille (2011) upplever maten mindre 

nyttig och beskriver den som bastant och mäktig. Enligt Larissa (2011) bosatt i Uppsala är de 

individuella råvarorna av god kvalitet, dock är grönsaker och frukt inte helt mogna. 

Tillgången på avokado i butikerna indikerar på att den är omtyckt med avseende på dess 

hälsoegenskaper (Tomaso, 2011). Utbudet i butikerna är stort och det går att finna mat från 

hela världen (Tomaso, 2011). 

 

Seder och bruk 

Studenterna boende i Uppsala upplever den svenska smaken otydlig (Arman; Elena; Larissa; 

Luigi & Tomaso, 2011). Det är svårt att finna restauranger vilka serverar husmanskost och 

kantiner lagar ofta internationell mat, däremot finns det gått om andra kulturers kök och 

mycket snabbmat (Arash; Camille; Jelani; Krystyna; Larissa; Luigi & Tomaso, 2011). Både 

på Gotland och i Uppsala omnämns grillning som ett populärt sätt att äta (Jelani & Tomaso, 

2011). Oavsett vart man är konsumeras det mycket råa grönsaker, morot i stor utsträckning 

riven samt sallatsblad på smörgåsar (Arman; Elena; Jelani; Larissa & Luigi, 2011). Tomater, 

gurka och lök utgör en väldigt grundläggande sallad som gärna smaksätts med citronjuice 

(Arman, 2011). På Gotland visar sig desserter tydligare, förtäringen av sötsaker efter maten 

(Camille; Jelani, 2011). Oavsett bostadsort anses sås vara en viktig beståndsdel i maten, det 

ses typiskt svenskt om den baseras på mjölk (Arash & Arman, 2011). Krystyna (2011) Bosatt 

på Gotland fortsätter att berätta om alla olika sorters yoghurt samt de stora ostarna som går att 

köpa i livsmedelsaffärerna i Sverige. 
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Diskussion 

 

 

Nedan diskuteras likheter och olikheter mellan bakgrunden som hämtats inom ämnet och det 

resultat som framställts utifrån analytiska kategorier med nyttjandet av nio stycken kvalitativa 

intervjuer. 

 

 

Vanlig mat 

 

Jonsson (2004) & Tellstrom m.fl. (2005) berättar att ett lands matkultur är en markör över den 

situation som råder i ett land. Enligt resultatet kan man se att Sverige har goda förutsättningar 

för fisk då oberoende av bakgrund anser de intervjuade att fisk utgör en betydande del i 

Svensk mat (Arash; Jelani; Krystyna; Larissa & Tomaso, 2011). Detta stämmer in på det 

Förster m.fl. (2009) säger angående de goda förutsättningarna för fisk och skaldjur i Sverige. 

Krystyna (2011) bosatt på Gotland berättar att de ofta serveras fisk i kantinrestauranger. 

Arman; Camille; Elena; Jelani & Larissa berättar att lax är vanligt i Sverige, och Krystyna 

(2011) Berättar att sillen är vanlig. Tomaso (2011) fortsätter att berätta att den gärna serveras 

med en söt sås. Koçtürk (2003) och Wretman ([1968] 2008) berättar att potatisen är en vanlig 

ingrediens i den svenska maten samt Bildtgård (2010) fortsätter med att berätta om vikten av 

mycket grönsaker, till vilka påståenden de flesta av studenterna instämmer. Armans exempel 

om hur en måltid vanligtvis ser ut i Sverige, att potatis eller pasta eller ris kombineras med 

något tillbehör styrker ovanstående. Larissa (2011) fortsätter att berätta att potatis och andra 

sädesslag samt fullkornsalternativ ersätter helt eller delvis vetemjölet, vilket indikerar 

variationen i kosten.  

 

Förster m.fl. (2009) berättar att enklare typer av kryddning är mest framträdande i den 

nordiska maten såsom salt, peppar och gröna örter. Koçtürk (2003) Berättar att vitlök används 

flitigt i Sverige. Tomaso (2011) instämmer genom sitt exempel med köttbullar vilka gärna 

kryddas med mycket peppar, vitlök eller kummin. Något som Arman, Elena, Jelani, Larissa & 

Tomaso (2011) håller med om genom att de säger att komponenterna i den svenska maten är 
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neutrala och kryddas främst med örter samt att hetta i maten är begränsad. Camille (2011) 

berättar vidare att salt, dill och chili är vanligt i Sverige.  

 

Borda (1987) påpekar frukostens tyngd och nämner några vanliga beståndsdelar i form av 

filmjölk med flingor, knäckebröd och bröd, leverpastej, marmelad och andra pålägg samt 

kaffe eller te. Konsumtionen av frukostflingor är stor i Sverige och förekommer i flera olika 

varianter, den största delen är müsli (Thunström, 2009). Camille (2011) styrker att flingor är 

vanligt till frukost i Sverige. Arman (2011) berättar vidare att frukosten är utbredd i Sverige 

och att det exempelvis äts bacon med ägg. Författarna menar att frukostens stora betydelse för 

svenskar kan den bli en intressant punkt att betona för att främja Sverige det nya matlandet. 

Koçtürk (2011) fortsätter att berätta om den höga konsumtionen av kaffe i Sverige. Camille 

(2011) kopplar kaffe till den svenska smaken, hon berättar vidare att det vanligaste sättet är att 

dricka svart kaffe eventuellt med lite mjölk. Kaffe som ingår i lunchen är något som upplevs 

svenskt (Camille, 2011).  

 

 

Smakvariabler 

 

I varje kultur finns olika normer om vad som är en maträtt, i Sverige är köttbullar, potatis, sås 

och lingonsylt en accepterad maträtt och hos Latinamerikaner anses denna kombination som 

den största skillnaden mellan svensk och latinamerikansk kultur (Borda, 1987). Kostvanorna 

ändrades främst hos de studenter som kommit från utomeuropeiska länder (Arash; Arman; 

Clint & Tomaso, 2011). 

 

Enligt Förster m.fl. (2009) är den syrade smaken framhävd i Sveriges mat vilket är något 

Camille (2011) från Gotland håller med om. Krystyna & Jelani (2011) berättar vidare att den 

används flitigt tillsammans med den söta smaken. Den söta smaken är något som oberoende 

av bostadsort i Sverige upplevs typiskt svenskt (Arman; Camille; Jelani; Krystyna & Tomaso, 

2011). Koçtürk (2003) fortsätter att berätta att söta produkter som exempelvis tårtor och 

bakelser är något som ökar i immigranters konsumtion. Koçtürk (2003) berättar vidare att 

brödet kan upplevas så pass sött att det mer känns som en dessert vilket är något som 

Krystyna (2011) håller med om. 
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Förster m.fl. (2009) berättar att maten i Sverige har varit mer beroende av de 

tillagningsmetoder som gjorts än av råvaran själv, till exempel smakar gravad lax mer utav 

salt och socker än laxen. Camille (2011) bosatt på Gotland berättar att salt och rimmat är 

något som upplevs typiskt svenskt. Detta är något Elena & Larissa (2011) bosatta i Uppsala 

inte håller med om då de båda berättar att de olika råvarorna tillagas på ett neutralt sätt och 

smakar utav råvaran och inte tillagningsmetoden, Elena (2011) berättar vidare att till och med 

om svenskar ugnsbakar någonting smakar maten inte av metoden utan av råvaran i sig. 

 

 

Hälsoaspekt 

 

Tellstrom m.fl. (2005) berättar att råvarors ursprung visar sig alltmer efterfrågad och att 

konsumenter från städer anser maträtter från landsbygden som gammalmodiga. Media gör det 

möjligt att föreställa sig smaker från platser man aldrig besökt, det viktigaste är att maten är 

närodlad och tillagas med nya alternativa metoder (Bildtgård, 2010). Camille (2011) bosatt på 

Gotland upplever maten bastant och mäktig i motsats menar Larissa (2011) bosatt i Uppsala 

att grönsaker används rikligt i den svenska maten och att utbudet av ekologiskt är stort. 

Oavsett bostadsort upplevs den svenska maten inte speciellt nyttig. 

 

 

Svensk sedvana 

 

Maten är en del av en kultur som är lätt att ta med sig till ett annat land (Koçtürk, 2003). 

Tomaso (2011) Arman & Tomaso (2011) berättar att kosthållningen har påverkats måttligt av 

den svenska matkulturen men fortsätter att berättar att utbudet i affärerna har haft större 

inflytande. Alltifrån frysta frukter, fisk och färdiga rätter är vanligt förekommande (Tomaso, 

2011). Krystyna berättar att ost är allmänt omtyckt i Sverige vilket visas i det stora utbudet på 

ostarna.  

 

Enligt Tellstrom m.fl. (2005) föredrar landsbygdsbor det internationella köket som 

förekommer i storstäderna framför det lokala köket när de går på restaurang. Storstadsbor 
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söker sig istället till landsbygden för att uppleva den mat de hört talas om. Camille & Elena 

(2011) berättar att för en person som varit i Sverige mindre än ett år är det inte tydligt vad 

som är svensk mat. Enligt Tomaso (2011) verkar utländsk mat mer populär än den lokala med 

avseende på marknadsföringen och det är endast ett fåtal ställen som serverar svensk 

husmanskost, det vanligaste är italienska eller franska restauranger. Tellstrom m.fl. (2005) 

skriver att lokalproducerat som matkultur har blivit en symbol för landsbygden som nyttjas i 

städerna. Bildtgård (2010) berättar att lokala myndigheter på senare tid har försökt att främja 

lokala produkter i syfte att locka turister eftersom husmanskosten är klent etablerad. Camille 

(2011) berättar att husmanskosten inte är någonting för en vegetarian men berättar att 

husmanskosten upplevs energirik. Larissa (2011) berättar vidare att svenska livsmedel 

upplevs ha god kvalitet med avseende på hälsa och hygien trots att många av råvarorna inte är 

producerade i Sverige. Smaken av Traditionellt producerad mat föredras jämfört med 

konventionellt producerad mat (Bildtgård, 2010). Enligt Larissa (2011) finns det rikligt av 

ekologiska alternativ i Sverige. 

 

 

Camille (2011) berättar att hon uppskattar den svenska vanan att äta med familjen vilket är 

något hon inte upplevt i samma utsträckning tidigare. Svenskar tillbringar inte mycket tid med 

att bestämma vad de tänker äta och handlar i storvaruhus för att sedan laga en rätt (Bildtgård, 

2010). Att kombinera ihop flera olika komponenter till en maträtt anses vara svenskt och syns 

även på sättet att äta smörgåsbord då olika små rätter ställs fram på ett buffé bord för att sedan 

blandas på samma tallrik (Tomaso, 2011).  

 

 

Metoddiskussion 

 

Intervju valdes då syftet var att fråga olika personligheter om deras åsikt om den svenska 

smaken. Kvantitativa metoder valdes bort då det förväntade resultatet inte kunde mätas på ett 

sådant sätt. Semistrukturerade intervjuer valdes för att låta de som intervjuades ta upp de som 

dem ansågs viktigt för ämnet. Flexibilitet under intervjuerna har varit väldigt viktig, såväl i 

ställandet av frågor som i behovet av att anteckna i fall tekniska fel skulle ske. Mycket 

intressant har sagts efter bandspelaren stängts av, då har det varit av stor vikt att anteckna 

snarast möjligt. Intervjuerna skedde på engelska, något som är varken vårat eller 
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intervjupersonernas modersmål. Detta innebär att förståelsen inte är lika tydlig som vid tal på 

modersmål, i några fall kunde intervjupersonen svenska men engelska valdes ändå, då 

förståelsen för språket var högre för den intervjuade och detta ledde till en än större grad av 

utsvävning i deras svar. I arbetet gjordes en pilotintervju för att justera frågorna så att dem gav 

ett trovärdigt resultat och att se till att dem inte var ledande i sin karaktär.  

 

Antalet intervjuer var jämt fördelat mellan Gotland och Uppsala. Tanken var att intervjuer 

också skulle ske i Örebro, dock genomfördes de inte. Det utgjorde inget hinder då det 

ansamlade materialet ansågs stort nog. Med hänsyn till det begränsade antalet 

intervjupersoner och det avgränsade området de befann sig i är det omöjligt att generalisera 

resultatet för hela landet.   

 

Mängden källor är en aning få och kan ge ett svagare intryck, dock är flera av de olika 

källorna av vetenskaplig börd vilket ökar trovärdigheten i arbetet.  

 

 

 

Slutsats 

 

 

Studenter från andra länder upplever smaken av Sverige som följande. De beskriver den som 

”gott och blandat”. Svensk smak beskrivs som påfallande söt gärna i kombination med någon 

slags sälta eller med en syrlig ton. Den söta smaken i kombination med sälta syns tydligt på 

de typiskt svenska köttbullarna med lingonsylt. Sveriges mat är inte särskilt het dock används 

många olika milda kryddor och örter, speciellt påtaglig är dillen. Svenskar blandar gärna flera 

olika komponenter ihop och skapar något intressant, det svenska smörgåsbordet är ett bra 

exempel där olika små rätter till slut hamnar på en och samma tallrik och blir en stor mixad 

kombination. Typiskt svenskt är köttbullar, knäckebröd, sött bröd, fisk främst i form av lax 

och sill. Studenterna upplevde det svårt att finna restauranger vilka serverade typisk svensk 

mat däremot fann de gott om restauranger med utländska kök vilka upplevdes hålla god 

kvalitet.  
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Arash (2011) från Iran, bosatt på Gotland sedan ett halvår. 

 

Arman (2011) från Kazakstan, bosatt i Uppsala sedan två år.  

 

Camille (2011) från Belgien, bosatt på Gotland sedan ett halvår. 

 

Elena (2011) från Vitryssland, bosatt i Uppsala sedan fyra år. 

 

Jelani (2011) från Kenya, bosatt på Gotland sedan ett halvår. 

 

Krystyna (2011) från Polen, bosatt på Gotland sedan ett år.  

 

Larissa (2011) från Brasilien, bosatt i Uppsala sedan ett halvår. 

 

Luigi (2011) från Italien, bosatt i Uppsala sedan ett halvår. 
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Tomaso (2011) från Italien, bosatt i Uppsala sedan ett år. 

 



 1 

Bilaga intervjumall 

 

 

 Would you like some coffee or tea? What do you think about coffee 

 Who are you, where do you come from, what’s your age? 

 What do you do, occupation, any interests hobby's? 

 How long have you been in Sweden? How do you like the food? 

 Did you know anything about the Swedish cuisine before you came to Sweden, 

expectation  

 What is your experience on food, cooking? What do you usually cook, eat? What 

tastes do you like/prefer? 

 Do you know about ”smörgåsbord”? How do you like it? What flavours/tastes can you 

define? 

 Can you tell anything particular about Swedish cuisine? What would you say is 

typically Swedish food? How would you describe the taste, smells, textures, 

temperature of Swedish cuisine?  

 What input do you get from media? 

 Do you know about husmanskost? Can you define any particular flavours/tastes? 

 Have you seen more of any raw ingredient, foodstuff in Sweden than in your home 

country? 

 What flavour/taste would you consider typically Swedish? 

 


