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Maten ger oss mycket mer än bara näring 

Svenska Dagbladet 20 oktober 2011 Under strecket 

MÅLTIDENS DAG - Alltför länge har vi bortsett från att måltiden är en 
gestaltning av mänskliga värden. Det är dags att gastronomin ges sin 
berättigade plats bland andra kulturyttringar, menar Richard Tellström, lektor i 
måltidskunskap. 

Svenskens relation till restaurangmåltiden har förändrats de senaste decennierna, 

från något ovanligt och högtidligt, till något självklart och njutningsfullt. I dag lägger 

hushållen 50 procent mer på restaurang för nöjes skull än i mitten av 1980-talet och 

vi äter mest ute av de nordiska folken. Restaurangbesöket är också ett vanligt 

kulturutövande enligt Kulturrådet (2008), mycket mer allmänt än att läsa en bok 

eller gå på konsert. Måltiden har också fått en förnyad mening, från att tidigare ha 

varit huvudsakligen ett kollektivt uttryck har den blivit individualistisk och en 

självklar byggsten för identitet. Men en bred tidningskritik om detta vanliga 

kulturuttryck saknas alltjämt. 

Den moderna restaurangkritiken var del av en tvillingfödsel. Den andra tvillingen var 

själva à la carte-restaurangen. Som vi känner dem såg de dagens ljus i det 

efterrevolutionära Frankrike i det tidiga 1800-talet. Båda fenomenen sprang ur 

samhällselitens nya mode att tala politik när man åt måltider i offentligheten, som på 

en beskådad scen. Kanske var det därför givet att den förste restaurangkritikern 

samtidigt var teaterrecensent: Alexandre Grimod de la Reynière (1758–1837). 

Verksam under Napoleonregimens tidiga 1800-tal gjorde han sig ett namn som 

gastronom och var under åren 1803–1812 redaktör för den omtalade 

restaurangguiden L’Almanach des gourmands. Den fick en efterföljare 1806 i 

månadsskriften Journal des Gourmandes et des Belles där en redaktion bestående av 

de la Reynière och hans vänner möttes för att värdera olika rätter som skickats (!) till 

dem för bedömning. 

Ett annat viktigt namn i det första måltidsbedömandet var den franske politikern 

Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826). I sitt opus magnum ”Smakens fysiologi” från 

1826 tydliggjorde han sin intention att placera gastronomin bland vetenskaperna, 

vilket enligt honom var dess obestridliga plats. Han skriver: ”Vad skulle man väl 

också kunna neka denna vetenskap, som uppehåller oss från vaggan till graven, 

stegrar kärlekens njutningar och vänskapens förtrolighet, avväpnar hatet, lättar våra 

mödor och på vår korta levnadsbana skänker oss den enda njutning, som långt ifrån 

att själv trötta i stället befriar oss från den trötthet, som följer med alla de övriga?” 

Restaurangrecensionen som dagspressgenre uppstår i efterkrigstidens USA och 

England. Den moderna svenska krogkritiken skapas 1975 av Dagens Nyheters 

politiska reporter Magdalena Ribbing som sedan under ett kvartssekel ledde DN:s 

Matpatrull. Ganska snart följde resten av dagspressen efter och vid 1990-talets början 
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hade de flesta tidningar en lokal krogkritik. Men ämnesmässigt sågs den inte som en 

del av kulturjournalistiken. Gastronomin kom inte att beskrivas som en kulturell 

gestaltning som man gör med konst, teater eller litteratur. I stället hämtade 

krogkritiken stilistisk form från konsument- och nöjesjournalistiken. Restauranger 

värderas därför ännu i dag inte sällan med samma betygstyper som tilldelas 

brödrostar och dataspel; vanligen från 1 till 5. 

 

I en ny studie, ”Den hemligaste av kritiker” (Grythytte Akademi/Örebro universitet), 

berättar tio krogkritiker om hur de ser på sin roll som bedömare av 

restaurangupplevelser. I Sverige, till skillnad från USA och England, är kritikerna i 

allmänhet anonyma inte bara för tidningens läsare utan också för den egna 

tidningens övriga journalister. En väl spridd myt bland krögare är att kritikerna får 

sitt uppdrag som belöning för annat journalistiskt arbete. Inget kunde vara mer fel. 

Inte sällan har de mycket lång erfarenhet av sitt värv, några mellan 10 och 20 år. De 

betonar att fokus är på att bedöma helheten av restaurangbesöket och inte att låta det 

stanna vid maten på tallriken. För dem är kunskapen om smaker, umgänget på 

krogen men också ”den goda smaken” i sig nycklar till en trovärdig kritik. 

Men den svenska krogkritikens rötter i konsumentjournalistiken gör att den skiljer 

sig från den spetsiga anglosaxiska recensionen som i stället värderar känslor mot 

bakgrund av det offentliga restaurangrummet. I Sverige söker krogkritikerna 

konsensus och rättvisa, vilket innebär att en restaurang inte bedöms när den är alltför 

nyöppnad och att missöden i matsalen alltid vägs mot om de var engångsföreteelser 

eller en trend av problem. 

Tidningsredaktörerna plockar sina kritiker bland journalister som har goda mat- och 

dryckeskunskaper i kombination med att de kan överföra sin måltidskänsla till en 

stilistiskt tilltalande text. Men där litteraturkritikerna ofta är studerade i 

litteraturvetenskap saknar krogkritikerna ännu ett gastronomivetenskapligt studium. 

Skälet är prosaiskt; det finns ännu inget ämne att studera som går på djupet med 

maten som idé och uttryck för vår värdegrund. 

I dag vet matforskningen rätt mycket om matens näring och en del om smaker, men 

den står sig rätt handfallen inför sådana självklara matkulturella aspekter som varför 

vi ständigt vill ha nya recept, nya smaksättningar eller varför vi äter oss sjuka, inte 

sällan mot bättre vetande. Inte heller har frågan om vad smakuttråkningen har för 

betydelse för våra matval eller var i människans evolution matkulturen ska placeras 

ännu formulerats. En väg till förståelse om matens kulturella betydelse kan vara att 

gå bortom det uppenbara, bortom maten på tallriken och smaken i mun- och näshåla. 

Sigmund Freud lär ha sagt att en cigarr ibland bara är en cigarr, men det omvända 

gäller för maten: en brödskiva är aldrig bara bröd utan en värdering som kan 

analyseras vad gäller dess betydelser. 

 

I samtidsdebatten beskrivs vanligen mat och måltid utifrån tre perspektiv, tydligt 
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rangordnade från det viktigaste till det mest triviala. Det främsta är de positivistiska, 

naturvetenskapliga perspektiven om näring, kroppsnytta och energiintag; det andra 

är ekonomiska perspektiv med begrepp som pris, resurs men också sylta och safta. 

Det tredje är det humanistiska perspektivet om måltiden som smak, idé och njutning. 

Här trivialiseras måltiden som en förströelse med begrepp som tv-matlagning, 

restaurangkritik och kokboksporr. Hierarkin visar på problemformuleringsinitiativet 

och därmed vems metoder som ska användas för att lösa problem på samhälls- eller 

individnivå. Matforskningsanslagen fördelas enligt samma fallande skala. 

Kulturkritiken analyserar som bekant hur kulturformer som litteratur och teater 

gestaltar frågor om mening och syfte för människan. Tittar vi in i bibliotekens hyllor 

sorteras gastronomins idéer och matens kulturformer som kok- och matböcker under 

boksignumet Q, alltså under ekonomi och näringsliv. Det är samma placering som 

Keynes välfärdsteorier och uppbördsfrågor har fått. Med en sådan placering blir 

måltiden en hushållsresurs i stället för ett värde uttryckt i en kulturell form. Om man 

tänker sig att måltiden i stället hade inordnats under signumet I, alltså tillsammans 

med konst, musik, teater och film, så hade den värderats från andra teoretiska 

perspektiv. När vi tittar på en tv-kocks matlagning eller lyssnar på en experts 

hälsoråd är det därför alltför lätt att bortse från att måltiden faktiskt är en gestaltning 

av mänskliga värden. För när maten definieras som kroppens bränsle eller som RDI 

(rekommenderat dagligt intag) står den inte sällan i vägen för sin egen kulturella 

betydelse. 

Kroppen är ett verktyg för att både äta och tänka med. Det gör att värderingen av 

maten och måltiden är central. Vi använder livsmedel med reflektion och i vårt 

kulturella urval tittar vi noga på sådana saker som måltidens syfte, vem vi ska äta 

med och hur vi tror att maträtterna kommer att uppfattas. Detta övervägande om vad 

vi för in i kroppen gör att matkulturen vid sidan av dess idévärde också kan förstås 

som en rent materiell relation och en kroppslig erfarenhetskunskap. Därför får maten 

olika betydelser beroende på tankeperspektiv. Förstår vi den som energi och näring 

blir kroppslig hälsa ett eftertraktat slutmål. Ser vi i stället mat som kultur, värde och 

sätter fokus på dess förmåga att göra oss känslomässigt berörda, blir slutmålet i 

stället en måltid i gemenskap. 

Människan har en förmåga att föreställa sig en framtid som hon själv ska agera i. 

Historiskt sett har matkulturen i Sverige just byggt på denna förmåga att förutse 

framtid. ”Säsongsätare” och andra som inte lyckades planera för ett matöverskott 

under vår 120 dagar korta odlingsperiod sorterades snabbt bort av evolutionen. 

Vi är förslagna i framåtblickandet. Redan i dag torsdag försöker vi förutse vad 

gästerna ska tycka om oss vid helgens middag. Med föreställningar om att maten kan 

göra olika saker i framtida kulturella situationer uppstår valmöjligheter. Kunskaper 

om livsmedlens kulturella egenskaper, nya recept och nya maträtter blir ett sätt att 

styra en grupps upplevelser i önskad riktning. Som den franske strukturalisten 

Claude Lévi-Strauss konstaterat, ”mat är bra att tänka med”, så är måltiden en 

medveten planering. I vår tid har vi delvis överlåtit denna till varuhusen och ersatt 



4 
 

det kulturella framtidstänkandet med en snabbrörlig samtidskänsla och ett otåligt 

bejakade av jagets infall, vilket fört med sig att vi äter färskmat och köper matkassar 

som någon annan plockat samman åt oss. Skulle livsmedelssystemet tvärnita saknas 

såväl förråd som kunskaper. 

 

Den moderna människan formar sin kulturella identitet med en uppsättning färdiga 

kulturformer som skapats av andra. Vi köper helfabrikat i form av en färdig bok i 

stället för att berätta egna berättelser; vi lyssnar på andras musik i stället för att 

musicera själva. Men med maten är det helt annorlunda. Där kombinerar vi ett 

passivt kulturmottagande med ett skapande. Vi tolkar kulturkoder som frukost, 

middag eller en nattmacka och ger dem varierade aktiva uttryck, samtidigt som vi 

passivt tar del av färdig matkultur i form av dagens rätt, eller för den delen en 

tröstäten chokladkaka. Matkulturen är nära oss i vitalitet till skillnad från andra 

kulturuttryck som får gestalt av en vanligen avlönad kulturelit. 

Det finns nu en roll att ikläda sig för en ny gastronomikritik som både kan blottlägga 

ett matkulturellt fält och delge insikter om matens roll för samtidsmänniskan. Mat är 

något mycket mer än just mat. Kritikern kan debattera sådana saker som vad det 

betyder att Systembolagets hemsida beskriver nästan 100 smakord för vin samtidigt 

som vi inte kan beskriva hur mjölk smakar. Det är en fråga som drabbar regeringens 

Matlandet Sverige-satsning: hur ska man hantera att vi har smakord för importerade 

livsmedel men inte för de som vi vill exportera världen över? 

Vår närmste framtid, låt säga den inom 10–25 år, kommer nog att innehålla 

förändringar av matkulturen och kanske med bibliska proportioner. Klimatfrågans 

följder kan tvinga oss till en ny inställning där vi måste börja äta för mänsklighetens 

överlevnad i stället för vår egen. Här behövs gastronomikritikern för att vi inte ska 

förlora oss i en teknisk debatt om GMO-produkternas farlighet, om näringsinnehåll 

eller billiga matkassar. Kritikern kan skapa en vidgad förståelse genom att sätta fokus 

på måltiden som ett av mänsklighetens äldsta kulturella uttryck. Kanske skulle den 

största förändringen kunna äga rum redan nu i våra bibliotek; en flytt av kok- och 

matböcker från Q till I kan lyfta på förlåten till de riktigt stora och outforskade 

frågorna om måltiden, som såväl människans kulturarv som urvalsfaktor i vår 

evolution. 
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