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Sammanfattning

Mat och dryck bär på olika värden och är en viktig del när en nation ska marknadsföras. Sverige 

håller just nu på att bygga upp en stark gastronomisk profil där bland annat lokalproducerad mat 

och dryck står i fokus. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur svensk mat och dryck 

representeras, både internationellt och nationellt. För att få svar på detta har fem intervjuer gjorts 

med personer som arbetar med dessa frågor. I bakgrunden redovisas tidigare forskning och 

litteraturstudier i ämnet. Resultatet av studien har visat att svensk mat och dryck representeras bland 

annat genom lokalproducerad mat och dryck som har nära kopplingar till den nordiska naturen. Den 

svenska maten och drycken bär värden av svenska traditioner och värderingar vilket gestaltas i olika 

former. Bortsett från marknadsföring såsom event och kongresser har även storytelling blivit ett 

viktigt marknadsföringsverktyg. Under denna studie har det identifieras att storytelling lyfter de 

värderingar svensk mat och dryck står för.

Nyckelord: gastronomisk profil, marknadsföring, nation branding, representation, storytelling,  

svensk gastronomi
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Förord

Kandidatuppsatsen har skrivits av två studenter som studerar vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan, en del av Örebro Universitet. Studenterna läser programmen Sommelier och 

måltidskreatör respektive Kulinarisk kock och måltidskreatör. Val av uppsatsämne utformades efter 

ett gemensamt intresse för svensk måltidskultur, mat och dryck.

Vi vill tacka vår handledare Richard Tellström för hans kunskap, goda råd och engagemang i vårt 

uppsatsarbete. Utöver det vill vi också tacka alla de informanter som delat med sig av sin kunskap 

under de intervjuerna som utfördes i denna studie.

Grythyttan, 2013

Céline Norling & Anna Pettersson



1. Introduktion

För att representera Sverige som en stark nation, med en gemensam kultur, används bland annat 

marknadsföringsstrategin nation branding (Alvarez Martinez, 2010). Nation branding är en 

underkategori till storytelling som går ut på att lyfta landets unika egenskaper för att särskilja sig 

och stärka sitt varumärke. Genom storytelling berättas historier om den svenska maten och drycken 

som stärker nationens kultur och unika traditioner. Historierna är ett sätt att dela kunskap och 

engagera människor känslomässigt (Mossberg & Johansen, 2006). Svensk mat och dryck används 

även för att marknadsföra Sverige och för att utforma en gastronomisk profil (Tellström, Gustafsson 

& Lindgren, 2008). Det här görs bland annat genom kopplingar till den svenska naturen med fokus 

på lokalproducerad mat och dryck. 

2. Ämnesrelevans

Vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan studeras ämnet Måltidskunskap och värdskap 

som grundas i praktiskt hantverkskunnande, teoretiska förklaringsmodeller samt estetiska och 

konstnärliga uttryck (Gustafsson, 2004b). Syftet är att studera måltiden som helhet och förstå hur 

den ska utföras praktiskt (ibid.). Målet är att ge gästen mer än bara mat och dryck, det handlar om 

att leverera en upplevelse.

Måltiden kan även analyseras genom de fem aspekterna: rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet som går under namnet FAMM, The Five Aspect Meal Model (Gustafsson, 2004a). 

FAMM är en central modell för institutionens verksamhet och en modell tillämpad för att bredda 

kunskap inom ämnet Måltidskunskap (Örebro universitet, 2012). Måltiden kan därför definieras 

som något mer än näringslära och fysiologi då den inkluderar allt som rör sig runt själva måltiden 

(Gustafsson, 2004a).

 

För att kocken ska kunna skapa en måltid som ger gästen en helhetsupplevelse behöver kocken ha 

kunskaper och förståelse om hur mat och dryck i kombination upplevs (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). Det är även viktigt att en kock har förståelse och kunskap om 

råvarornas egenskaper. Gastronomen Werner Vögeli sa ”Om man vet hur en grönsak eller en frukt 

växer, hur den formas, förstår man även bättre hur den ska tillredas” (Nordin, 2004 s. 197). 
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Kunskap om tillagning av råvaror är en viktig del inom matlagning. Traditionella 

tillagningsmetoder som saltning, rimning, gravning och torkning har varit grundstenar i svensk 

gastronomi (Nordin, 2004). Idag används måltiden som ett medel för att gestalta en nation vilket har 

resulterat i att gamla traditionella tillagningssätt fått ett nytt värde. För att representera svensk mat 

kan det därför behövas kunskap om hur svenska smaker har utvecklats genom tiden (ibid.). En kock 

bör ha kunskap om maträtterna som serveras och samtidigt förstå hur de kommer att uppfattas av 

gästerna (Nordin, 2004). För att kunna ge gästen en optimal måltidsupplevelse är det även viktigt 

för sommelierer att kunna identifiera gästernas smakpreferenser. En sommelier behöver praktisk 

kunskap inom hantverket i matsalen samt teoretisk kunskap om mat och dryck i kombination 

(Gustafsson m.fl, 2006).

För att gästupplevelsen av produkten ska bli fullständig krävs det även kunskap om de andra 

FAMM-aspekterna (Gustafsson, 2004a). Under en middag innefattar aspekten mötet interaktionen 

mellan personal och gäster, samt interaktionen mellan gäster sinsemellan (Gustafsson m.fl, 2006). 

Vikten av ett gott värdskap i samband med en måltid är därför något som präglar en middag (Walter, 

2011). Aspekten Rummet beskrivs som det rum där måltiden förtärs, exempelvis restaurangmatsalen 

och även som den sfär måltiden utspelar sig (Gustafsson m.fl, 2006). Detta rum kan bland annat 

påverkas av den estetiska gestaltningen. Rummet präglas även av stämningen (ibid.). Mötet mellan 

personal och gäster samt gäster sinsemellan och även inredning är faktorer som påverkar aspekten 

(Gustafsson m.fl, 2006). Slutligen knyts upplevelsen samman av styrsystemet som står bakom 

ledarskap och organisation i de olika FAMM-aspekterna (ibid.).

Vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan studeras maten och dryckens olika värden och 

form. Mat och dryck bär värden som speglar regioners natur och kultur (Mårdsäter & Stokuca, 

2011). Det är något som sker allt mer idag genom tolkningar och förändringar av traditionella 

svenska maträtter. Lokalproducerad mat och dryck används som ett marknadsföringsverktyg för att 

skapa en stark gastronomisk profil. Den svenska gastronomiska profilen byggs i vår tid upp via 

bland annat svenska kockars framgångar i prestigefyllda matlagningstävlingar, exempelvis Bocuse 

d'Or. När svenska restauranger av världsklass, till exempel Frantzén/Lindeberg och Mathias 

Dahlgren utses i Guide Michelin stärker även det Sveriges gastronomiska profil (Jönsson, 2012). 

Genom svensk mat och dryck skapas således en identitet som uppmärksammar Sverige som nation 

(Fjellström, 2007).
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3.Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverige bygger sin gastronomiska profil genom att 

representera svensk mat1 och dryck, både nationellt och internationellt.

4.Teoretisk bakgrund

Bakgrunden är baserad på tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte. Vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, offentliga dokument, internetsidor och uppsatser som skrivits på avancerad 

nivå har använts.

4.1 Kulturens värde och form
Inom kulturen finns det två begrepp: kulturellt värde och kulturell form. Den kulturella formen 

förmedlar kulturens värden på olika vis (Latour 1998 i Tellström 2006). Värdena reflekterar 

individers åsikter och tankar samt speglar kulturella värderingar i samhället (ibid.). Detta uttrycks 

genom den kulturella formen artefakter, beteenden, musik och material. Värden kan inte uttryckas 

utan formen och vice versa. För att en idé eller ett värde skall förmedlas måste det konkretiseras i 

form av artefakter för att förstås. Att formen och värdet är relaterade till kultur och samhälle gör 

även att de är föränderliga, deras uttryck är inte statiskta. Då värderingar i samhället lever vidare 

och överförs från generation till generation innebär det att formen förändras och omtolkas för att 

sedan användas på ett nytt sätt (Latour 1998 i Tellström, 2006).

4.2 Måltiden som kommunikationsmedel
Under 1800-talets andra hälft började mat och dryck användas för att representera en nation och för 

att manifestera en gemenskap bland landets medborgare (Tellström, 2011). Det tog ursprungligen 

sin början i Frankrike i samband med den franska revolutionen och var en reaktion mot aristokratins 

leverne i palatsen. Då aristokraterna umgicks i slutna sällskap valde den nya franska borgarklassen 

att umgås på nya och publika så kallade à la carte-restauranger. Här formades ett nytt 

umgängeskoncept med hjälp av en välorganiserad gastronomi.

Måltiden kan förstås som ett verktyg för kommunikation då den symboliserar olika värden (Latour 

1998 i Tellström, 2006). Måltider beskriver arv och identitet som har vuxit fram genom en nations 

1 Begreppet mat i denna uppsats innefattar även råvaror, maträtter och livsmedel.
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historia (Gyimóthy & Mykletun, 2009 ). Det italienska och franska köket är exempel på hur mat 

och dryck förknippas med en specifik region (Jönsson, 2012). Genom maten speglas regionens 

natur och kultur, maten bär således ett symbolvärde (Mårdsäter & Stokuca, 2011). Hur värdena 

upplevs bottnar i kultur och ideologi (Urdapilleta, Mirabel-Sarron, Eiber & Richard, 2005).

4.3 Marknadsföra den nationella gastronomiska profilen
Länder runt om i världen har intresse av att skapa en stark och positiv bild av sig själva genom att 

profilera sig och särskilja sig från andra länder med hjälp av unika budskap (Appert & Heijbel, 

2007). Sverige satsar varje år stora belopp på att marknadsföra sig internationellt (ibid.). Detta görs 

genom marknadsstrategier av de statliga organisationer som har till uppgift att kommunicera bilden 

av Sverige internationellt (Regeringen, 2012a).

Storytelling är ett effektivt sätt att kommunicera bilden av ett varumärke till omvärlden (Denning, 

2006). Storytelling grundar sig på berättelser för att stärka ett varumärke och är ett kraftfullt 

marknadsföringsverktyg som bygger på muntliga, skriftliga eller bildliga berättelser. Det kan gälla 

en produkt, en organisation eller ett koncept (Mossberg & Johansen, 2006). Med hjälp av 

storytelling kan organisationer och företag skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt 

varumärke och ge sina kunder/gäster en upplevelse vilket kan ge en konkurrensmässig fördel 

(ibid.). Storytelling är ett sätt att dela kunskap och förmedla den genom att engagera människor 

känslomässigt (Mossberg & Johansen, 2006). För att storytelling ska bli framgångsrikt krävs ett 

välformulerat och tydligt budskap (Denning, 2006). 

Ett underområde till storytelling är begreppet nation branding. Nation branding är en 

marknadsföringsstrategi som bygger på att utveckla och stärka den bild av en nationen som man vill 

att omvärlden skall uppfatta (Alvarez Martinez, 2010). Syftet med strategin är att öka intresset för 

nationen och stärka dess profil men även att attrahera investerare och öka turismen (Gyimóthy & 

Mykletun, 2009). Med hjälp av nation branding kan historiska händelser, offentliga personligheter, 

industrier, och landmärken bidra till att skapa en positiv bild av nationen (Appert & Heijbel, 2007). 

Volvo, IKEA och ABBA är exempel på hur Sverige har använt nation branding i form av 

varumärken för att skapa en bild av landet (ibid.). Idag har även gastronomin blivit ett varumärke 

och med hjälp av nation branding bygger nu Sverige en gastronomisk profil (Tellström, 2011). 

Detta innebär bland annat en strävan efter att uppmärksammas som ett kulinariskt världsarv (ibid.).
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UNESCO2 stödjer olika nationers gastronomiska kulturarv genom att uppmärksamma städer som 

har en unik kulinarisk matkultur (UNESCO, 2013a). När delar av nationella matkulturer utses av 

UNESCO som kulinariska arv medför det prestige och god marknadsföring (UNESCO, 2013b). 

Detta bekräftar DeSoucey (2010) som skriver att UNESCOs stöd till olika gastronomiska städer ger 

både publicitet och marknadsföring. Östersund är en av de städer som i juli 2010 premierades med 

utmärkelsen UNESCO City of Gastronomy (UNESCO, 2013c).

4.4 Utveckling av svensk gastronomi på politisk nivå
Jordbruksverket, VisitSweden, Livsmedelsverket och Exportrådet har fått i uppdrag från regeringen 

att sätta svensk gastronomi på kartan (Jordbruksverket, 2013a). Visionen Sverige – det nya 

matlandet formades 2008 med målet att till år 2020 skapa 20.000 nya arbetstillfällen på den svenska 

landsbygden inom mat och upplevelsesektorn (Regeringen, 2012b). Med hjälp av bönder, unika och 

högkvalitativa svenska råvaror, internationellt erkända kockar och restauranger av världsklass ska 

Sverige utvecklas som matland och på så sätt öka turismen. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson 

skriver att ”Visionen om Sverige – det nya matlandet handlar om att Sverige ska bli bäst i Europa på 

mat. Det är en vision om god mat, god djurhållning och upplevelser i världsklass” (Regeringen, 

2012b). I handlingsplanen för Sverige – det nya matlandet ingår fem fokusområden: 

primärproduktion, förädlad mat, offentlig mat, restaurang och matturism. 

För att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet internationellt likväl som nationellt jobbar 

organisationer och myndigheter med strategier inom de olika fokusområdena. VisitSweden som är 

ett statligt ägt företag (Regeringen, 2012a) ansvarar för att marknadsföra Sverige utomlands och 

arbetar med områdena matturism och restaurang (Regeringen, 2012b). Jordbruksverket som också 

är en statlig myndighet ansvarar för områdena: förädlad mat och primärproduktion. Deras uppdrag 

är att förmedla visionen på en nationell nivå (Jordbruksverket, 2013a). Jordbruksverket arbetar 

aktivt för att värna om Sveriges djur, människor och miljö (Jordbruksverket, 2013b). Även 

Exportrådet och Livsmedelsverket är statligt ägda organisationer och arbetar för att stärka bilden av 

Sverige som en konkurrenskraftig affärspartner (Business Sweden, 2013).

Sverige ingår också i programmet Ny nordisk mat som lanserades av det nordiska ministerrådet (Ny 

Nordisk Mad, 2005). Nordiska ministerrådet är ett officiellt samarbete mellan Nordens alla 

regeringar med mål att förmedla nordiska värderingar, inom bland annat matkultur och gastronomi 

2 UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization är en organisation som härstammar från 

Förenta Nationerna och som värnar om utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (UNESCO, 2013d). 
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(Nordiska rådet, 2013). År 2004 samlades tolv av Nordens mest framstående kockar exempelvis 

Mathias Dahlgren och René Redzepi. Tillsammans skapade de Manifestet för det Ny nordiska köket 

som är grunden i programmet Ny nordisk mat (ibid.). Manifestet beskriver de värderingar Ny 

nordisk mat står för; renhet, friskhet, enkelhet och etik (Ny Nordisk Mad, 2005).

4.5 Svensk mat och dryck med ursprung
Lokalproducerad mat och dryck bär på kulturella värden. Värden som gör att det går att skydda en 

nations kultur (DeSoucey, 2010). Dessa värden berör nationens medborgare emotionellt vilket i sin 

tur leder till att produkterna fortsätter att konsumeras (ibid.). Marknadsföring av mat och dryck som 

är kopplat till en nation stärker dess identitet och kultur. Vilket i sin tur engagerar på en politisk nivå 

då det finns ett stort intresse av att stärka nationens identitet (ibid).

Den svenska regeringens engagemang har främjat lokalproducerad mat och dryck vilket har 

resulterat i att råvarornas ursprung allt oftare skrivs ut i menyerna på svenska restauranger (Jönsson, 

2012). Texterna innehåller ofta ord som: tradition, det lokala köket, närodlat, lokala bönder, 

naturens skafferi och rena råvaror (Jönsson, 2012). Ett exempel på hur restauranger beskriver rätter 

utifrån ursprung kan ses i en meny från restaurangen PM & Vänner. De skriver: soppa på ekologisk 

grönkål från Solmarka Gård med pocherat ägg från Linnebjörke, ostron, forellrom och rågchips. 

Confit på anklår med ugnsbakat åkeröäpple från Rudenstams. Serveras med ekologisk småpotatis 

som är plockad och sorterad unikt för oss på Torlarps Byförening, stekt i ankfett samt sky med 

vildkrikon från Sandby och röda vinbär (PM & Vänner, 2012). När lokala och regionala råvaror 

skrivs ut i menyer upplevs rätterna få ett högre värde (Tellström, Gustafsson & Mossberg, 2005). 

Det har tagit lång tid för Sverige att precisera råvarornas ursprung. Enligt Jönsson (2012) beror det 

på att Sverige som matland haft ett dåligt självförtroende. Det dåliga självförtroendet har bottnat i 

att vi till skillnad från stora världsledande köken som exempelvis det franska och det italienska inte 

har förespråkat maträtter där färska råvaror bearbetas minimalt (Jönsson, 2012).

Werner Vögeli var en av de första kockar som förespråkade att råvarors geografiska ursprung skulle 

skrivas ut i menyerna (Nordin, 2004). Vögeli ansåg att det var intressant att veta att löjrommen kom 

från Kalix och att lammet var från Gotland. En av anledningarna till hans positiva inställning var att 

råvarornas ursprung kunde skapa samtalsämnen runt middagsbordet (Nordin, 2004). Även viljan att 

överraska drev Vögeli då han tillagade måltider utifrån svenska råvaror (ibid.). En anekdot berättar 

om hur Vögeli som då arbetade som kökschef på det kungliga slottet serverade den franska 

presidenten François Mitterand en middag baserad på svenska råvaror. Vögeli serverade bland annat 
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lättrökt renhjärta, lax från Norrlandsälv med löjrom, snöripa och hjortrondessert. Till presidentens 

förvåning var det något han inte hade ätit förut (Nordin, 2004).

4.6 Sveriges deltagande i internationella utställningar
Sedan mitten av 1800-talet har det anordnats internationella världsutställningar med fokus på mat 

och dryck. Detta gjordes i syfte för att öka kunskapen om länders kultur och skapa kontakter mellan 

länderna (Tellström, Gustafsson & Lindgren, 2008). Sverige deltog bland annat under 

världsutställningen i New York 1939 där en utvald kommitté representerade Sveriges kultur via mat 

och dryck. Under världsutställningen byggdes en restaurang där gästerna kunde bekanta sig med det 

svenska smörgåsbordet som bland annat bestod av kryddsill, inlagda kräftstjärtar och ost från 

Burträsk (Tellström, 2011). Smörgåsbordet ansågs vara av hög klass och beskrevs som vågat, 

festligt och lyxigt men samtidigt inte för dyrt (Tellström, Gustafsson & Lindgren, 2008). 

Smörgåsbordet dök därefter upp på bland annat värdutställningen i Montreal 1967, i Osaka 1970 

och i Lissabon 1998 (ibid.). Att representera Sverige genom smörgåsbordet blev ett 

marknadsföringsverktyg för nationen. Det reflekterade också den politiska bild som Sverige ville 

förmedla: en enad nation med en gemensam kultur (Tellström, Gustafsson & Lindgren, 2008).

År 2005 deltog Sverige på världsutställningen i Aichi, Japan. Sverige medverkade som en del av 

Skandinavien (Tellström, Gustafsson & Lindgren, 2008). Inför världsutställningen i Aichi fanns 

vissa krav på hur maten och drycken skulle hanteras och serveras. Några av kraven var att maten 

skulle vara anpassad efter japanernas smakpreferenser. Maten skulle dessutom vara lätt att tillreda 

och reflektera den måltidskultur som fanns i Skandinavien (ibid.). Produkterna var dock inte 

importerade från Skandinavien utan tillreddes på plats med japanska råvaror (Tellström, Gustafsson 

& Lindgren, 2008). Under utställningen serverades bland annat kött, ost och korv som lades upp på 

origamiformade papperstallrikar (ibid.). Maten som serveras på de internationella mässorna kan ses 

som en symbol för nationens politiska uttryck (Tellström, 2011). Syftet är att presentera en måltid 

som är representativ, unik och tilldragande (Tellström, 2004). 

4.7 Lokalproducerat i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU
Gastronomin har blivit alltmer av ett politiskt instrument (Tellström, 2011). Under 2001 hade 

Sverige ordförandeskapet i EU och planerade de luncher och middagar som skulle hållas i elva 

städer runt om i landet (Tellström, Gustafsson & Fjellström 2003). Svenska kocklandslaget fick i 

uppdrag att tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund komponera menyer utifrån 

lokalproducerade råvaror från regionerna där mötena skulle hållas (ibid.). Diskussionerna gick heta 
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kring vad som skulle ingå och vad som skulle uteslutas. Råvaror som inte ansågs svenska valdes 

bort, till exempel shiitake och struts. Vidare uteslöts råvaror som inte ansågs ha tillräckligt hög 

status, detta trots att de var lokala och hade en starkt traditionell anknytning till området. Exempel 

på detta var abborre och gädda som byttes ut mot mer ansedda fiskar som öring och piggvar (ibid.). 

Även drycken gav upphov till mycket diskussion. Öl ansågs olämpligt att servera och istället valdes 

viner från Europa. Vid tre tillfällen serverade dock Aquavit (Tellström, Gustafsson & Fjellström 

2003). 

Under planeringsstadiet utsågs tre kulinariska områden; Nordliga viltregionen, Odlingsregionen och 

Fiskregionen där råvaror typiska för varje region utsågs. Den nordliga viltregionen representerades 

med råvaror som älg, ren, bär och Västerbottenost. I odlingsregionen var de utmärkande råvarorna 

fasan, kyckling, ost och trädgårdsbär. Fiskregionen längs kustområdena representerades genom 

torsk, piggvar, sill, rådjur och trädgårdsbär (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, 2005). 

Genom att använda lokal och regionalproducerad mat under representationsmåltiderna strävade 

Sverige efter att skapa en politisk image (ibid.). Idag används regional, lokal och nationell mat samt 

dryck som ett marknadsföringsverktyg på en politisk nivå inom EU (Latour 1998 i Tellström 2006).

4.8 Aktuella projekt med svensk mat och dryck
Under mars 2013 i samband med världens största resemässa i Berlin, arrangerade VisitSweden 

tillsammans med Svenska ambassaden ett möte med tyska journalister där svenska matregioner 

uppmärksammades (Sverige det nya matlandet, 2013a). Representanter från sju regioner i Sverige 

presenterade måltidsupplevelser från Lappland i norr till Skåne i söder (ibid.). Journalisterna bjöds 

på svensk mat och under tiden belystes råvarornas ursprung samt kopplingen mellan maträtterna 

och regionerna (Sverige det nya matlandet, 2013a). Mötet avslutades med en middag tillagad av en 

svensk residenskock.

Under april 2013 hölls ett evenemang i Milano där VisitSweden och restaurang Björk Swedish 

Brasserie deltog. Björk Swedish Brasserie är en svensk restaurang belägen i Aosta i nordvästra 

alpregionen av Italien (Sverige det nya matlandet, 2013c). På Björk Swedish Brasserie serveras 

svensk mat som till exempel sill, lax, smörgåsbord, köttbullar med lingonsylt samt svensk öl och 

snaps (Il Blog Di Casamica, 2012). Vid mötet bjöds journalister på svensk mat som serverades av 

Björk Swedish Brasserie (Sverige det nya matlandet, 2013b).

Kommande projekt där VisitSweden kommer att delta tillsammans med Västsvenska turistrådet är 
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under kongressen World Food Travel Summit som kommer att arrangeras i Göteborg i september 

2013. Målet med denna kongress är att synliggöra den svenska maten och drycken internationellt. 

Då eventet sker i Göteborg kommer fokuset ligga på lokalproducerade råvaror såsom fisk och 

skaldjur (Mynewsdesk, 2013). Under evenemanget kommer även företaget Måltidsvision att delta. 

Deras arbete bygger delvis på att representera svensk mat och dryck genom storytelling där både 

produkten och den konstnärliga presentationen står i fokus (Måltidsvision, 2013a). Måltidsvision 

har tidigare utfört uppdrag åt Svenska ambassaden i Washington där matens miljöpåverkan belystes 

(Sydsvenskan, 2009). Maten som serverades reflekterade de svenska haven, fjällen, städerna och 

skogen ur ett ekologiskt perspektiv (Måltidsvision, 2013b). Måltidsvision medverkade även i Luxe 

Pack-mässan i Monte Carlo där de tillsammans med företaget Korsnäs serverade mat och dryck 

inspirerat av det svenska brännvinsbordet (Måltidsvision, 2013c). Snaps, kantareller, löjrom och 

granskottssirap var exempel på vad som serverades (Korsnäs, 2011). 

Konferensen Gastronomiska Samtal är ett annat exempel på hur en svensk gastronomisk profil 

byggs i vår tid. Gastronomiska Samtal är en ideell förening och en gemensam mötesplats för olika 

professioner inom matbranschen där målet är att utveckla den svenska gastronomin (Gastronomiska 

samtal, 2013). Under januari 2013 arrangerades konferensen i Nyköping vilket resulterade i ett 

manifest där en av de viktigaste punkterna var att aktivt arbeta och prioritera den svenska drycken 

(Gastronomiska samtal, 2013). Den statligt ägda organisationen Vinlandet Sverige uppmuntrar ett 

ögat engagemang kring den svenska vinsektorn. De anser att det behövs investeras inom svensk 

vinproduktion för att utveckla Sverige som vinland (Sverige det nya matlandet, 2013d). Då stigande 

temperaturer bidragit till en klimatförändring har det blivit möjligt att odla vin då jordmånerna 

förändrats (Rytkönen, 2012). Sveriges medlemskap i EU har även varit fördelaktig för nationens 

vinproduktion då det ökat möjligheterna för export (ibid.).

5. Metod och material

I detta avsnitt redogörs för den metod och det material som använts för att besvara studiens syfte. 

För att samla in data till denna studie har den metoden intervju använts (Åsberg, 2001). Den 

kvalitativa informationen speglar egenskaper hos det fenomen vi söker kunskap om i form av 

mjukdata, det vill säga ord (ibid.). Detta med syfte att lyfta informanternas åsikter, uppfattningar 

och synvinklar kring ämnet (Patel & Davidson, 2003). 
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5.1 Urval av informanter 
I början av studien var kriterierna vid val av informanter att de skulle jobba med representation av 

svensk mat och dryck utomlands. Fyra informanter skulle intervjuas, varav två av dem skulle arbeta 

med representation av svensk mat och dryck på internationella event, och de andra två skulle arbeta 

på svenska restauranger utomlands. Under studiens gång ändrades dessa kriterier då de informanter 

som valts ut för studien inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju. De nya kriterierna 

omformulerades till att informanterna skulle arbeta och ha stor kännedom om hur svensk mat och 

dryck representeras nationellt eller internationellt. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att 

informanterna har kunskap om studiens syfte för att kunna ge svar som resulterar i ett trovärdigt 

resultat. Totalt intervjuades fem informanter varav tre arbetade med att marknadsföra svensk mat 

och dryck. En informant arbetade med att gestalta av mat och dryck genom storytelling och den 

sista informanten arbetade på en restaurang i Italien med anknytning till det svenska köket.

5.2 Material 
De vetenskapliga artiklar som använts i denna studie är hämtade från databaserna DiVA, Summon 

och Google Scholar (se bilaga 7). Även kurslitteratur från Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan har använts. När databassökningarna gjordes var kriterier att artiklarna skulle finnas i 

fulltext, vara publicerad i en vetenskaplig tidsskrift eller journal samt vara relevanta för studiens 

syfte. Sökträffarna sorterade efter relevans och i de fall då sökningarna resulterade i ett stort antal 

träffar lästes endast de första 10-40 titlarna. När titlarna ansågs relevanta för studiens syfte lästes 

artiklarnas abstracts varpå vissa artiklar valdes bort. 

5.3 Förberedelser av intervjuer
För att kunna föra ett meningsfullt samtal med informanterna är det viktigt att vara påläst och 

förberedd innan intervjuerna utförs (Patel & Davidson, 2003). Därför lästes vetenskapliga artiklar, 

uppsatser på avancerad nivå, offentliga dokument samt information från internetsidor som belyste 

hur svensk mat och dryck representeras såväl nationellt som internationellt. 

Efter att researchen var genomförd skickades en skriftlig förfrågan ut via e-mail där informanterna 

blev tillfrågade huruvida de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Efter att informanterna 

tackat ja till en intervju bestämdes ett datum och en tid då intervjun skulle utföras. Därefter 

skickades ett informationsblad ut med övergripande information om studien, kontaktuppgifter till 

intervjuarna, handledare och kursansvarige (se bilaga 1). För att få en bättre förståelse om 

informanternas arbeten gjordes bildanalyser. Bildanalyserna gjordes av de event där informanterna 
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arbetade samt även av den mat som serverades på den restaurang där en av informanterna är 

verksam.

Intervjuguider med semistrukturerade frågor utformades (se bilaga 2-6) och kan liknas vid ett 

frågeschema där frågornas ordning varierar (Bryman, 2011). De semistrukturerade frågorna ger 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor på de svar som anses viktiga (ibid.). Då frågorna är öppna har 

informanterna möjlighet att svara fritt (ibid.). 

När frågorna utformats utfördes två pilotstudier. Dessa gjordes för att klargöra olika problem kring 

frågornas utformning och var ett bra redskap för att se om undersökningen blev bra som helhet 

(Bryman, 2011). Pilotstudierna var ett utmärkt verktyg för att belysa eventuella fel och brister i den 

planerade intervjun. Det förhindrade att de frågor som skulle ställas var svårförstådda, otydliga eller 

irrelevanta. Pilotstudierna utfördes med en person som hade kunskaper inom ämnet 

Måltidskunskap. Överlag uppfattade testpersonen frågorna på ett korrekt sätt men det fanns dock 

vissa frågor som missuppfattades. Detta åtgärdades i slutet av pilotstudierna där de frågor som 

ansetts otydliga omformulerades. Därefter skickades de frågor som skulle ställas till informanterna 

via e-mail för att förbereda dem inför intervjun (Patel & Davidson, 2003)

5.4 Utförande av intervjuer
Fem intervjuer på 30-45 minuter utfördes under perioden 22 april-17 maj 2013 via telefon eller 

videosamtal på Skype. Innan intervjuerna började lästes informanternas rättigheter upp, det vill säga 

att de fick välja om de ville vara anonyma eller inte, att de kunde avbryta intervjun när de ville och 

att den information som utbyttes under intervjun enbart skulle användas till studiens syfte (Bryman, 

2011). Intervjuerna dokumenterades via inspelning på Iphone efter medgivande från informanterna.

Under direkta intervjuer och Skypesamtal kan informanterna påverkas av olika faktorer hos 

intervjuaren (ibid.). Dessa faktorer som enligt Bryman (2011) är kön, ålder och etnisk bakgrund kan 

resultera i att informanterna ger anpassade svar efter hur de uppfattar intervjuaren. Under 

telefonintervjuer undviks detta vilket är till både informantens och intervjuarens fördel (ibid.). 

Däremot är intervjuaren hindrad från att se hur informanten reagerar på frågorna vilket anses som 

en svaghet (Bryman, 2011). Osäkerhet och undran är uttryck som kan missas vid telefonintervjuer, 

uttryck som kan vara relevanta för resultatet, detta gör att Skypesamtal blir fördelaktiga (ibid.).
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5.5 Kategorisering och bearbetning av material
Efter att intervjuerna avslutats gjordes de till analyserbart material genom transkribering. 

Transkriberingarna gjordes inom loppet av ett dygn för minimera risken att information föll bort 

(Bryman, 2011). Transkriberingar kan skrivas på en detaljerad nivå där exempelvis pauser och 

betoning skrivs ut (Bryman, 2011). Intervjuerna som transkriberades under denna studie hade dock 

en lägre detaljerad nivå där pauser och betoningar inte ansågs viktigt för studiens syfte. Intervjuerna 

transkriberades dock ord för ord var på de delades in i olika färger och kategorier för att besvara 

studiens syfte. Kategorierna som intervjuerna delades in i var: informanternas arbete och utbildning, 

marknadsföring av svensk mat och dryck, storytelling av lokal mat och dryck, kopplingar till 

naturen, hur svenska traditioner tolkas och representeras samt information om svenska drycker och 

svenska maträtter. 

6. Forskningsetisk planering

Av respekt för informanternas integritet har det i detta avsnitt reflekterats över etiska 

förhållningssätt samt tillvägagångssätt under planering och utförandet av studien. Genom att 

diskutera etiska förhållningssätt minskar risken för att informanterna ska drabbas av negativa 

konsekvenser till följd av datainsamlingen i studien (Bryman, 2011).

Vid studier av och med människor finns en del principer som rör etiska frågor och som bör följas 

(ibid.). Under studiens planeringsstadium bör intervjuaren tydligt informera informanterna om 

studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt, att de har rätt att vara anonyma och att de när som 

helst under studiens gång har möjlighet att avbryta intervjun (Bryman, 2011). Detta kallas för 

samtyckeskravet (ibid.).

Intervjuaren har ett ansvar gentemot de informanter som ingår i studien att de uppgifter som 

informanterna lämnar ska behandlas konfidentiellt. Insamling, bearbetning och resultat av 

intervjuerna får under inga omständigheter ske så att det på något sätt skadar informanterna 

(Bryman, 2011). Människor har skilda gränser för vilka handlingar som anses acceptabla och vad 

som anses infatta den privata sfären (ibid.). Informanter kan ibland lämna uppgifter om andra 

människor som kan anses vara känsliga och därför inte bör framkomma (Bryman, 2011). Detta är 

privat information som bör behandlas med försiktighet. Då det finns risk för integritetskränkning i 

utfrågningen av informanterna har frågorna i denna studie utformas med stor försiktighet.
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7. Resultat

Nedan följer en presentation av de informanter som har intervjuats samt resultatet av de utförda 

intervjuerna. För att förtydliga vissa citat har de i en del fall justerats från talspråk till skriftspråk.

7.1 Presentation av informanter
Studiens informanter arbetar med att utveckla den svenska gastronomiska profilen och valdes ut för 

deras olika erfarenheter inom området. Samtliga informanter arbetade med att representera svensk 

mat och dryck internationellt eller nationellt men ur olika perspektiv.

Den första informanten som intervjuades var Mattias Sjöblom. Mattias är konsult och kreativ ledare 

på restaurang Björk Swedish Brasserie i Aosta, Italien, där han bland annat jobbar med 

utformningen av restaurangens meny. Han är en tidigare student vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan och har läst programmet Kulinarisk kock-och måltidskreatör. Mattias 

Sjöblom intervjuades för att få en klarare bild över hur den svenska maten representeras utomlands 

sett ur en kocks perspektiv. 

Andra informanten, Nadia Nygren arbetar på VisitSweden som projekt-och pr-koordinator. Nadia 

jobbar både nationellt och internationellt med att förmedla Visionen om Sverige-det nya matlandet. 

Hon är utbildad vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan där hon läste programmet 

Kulinarisk kock-och måltidskreatör. Nadia har även studerat projektledning och event i Åre. Under 

intervjun med Nadia Nygren lades fokus främst på VisitSweden och hur organisationen arbetar med 

att marknadsföra svenska mat och dryck.

Den tredje informanten Björn Ylipää är adjunkt i mat och måltid på Kristianstad Högskola. Även 

Björn är en tidigare student vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Björn är kreativ 

ledare på Måltidsvision där han arbetar med att representera svensk mat och dryck genom 

storytelling under olika svenska och internationella event. Björn Ylipääs intervjuades mestadels om 

hur Måltidsvision arbetar med strytelling kring svensk mat och dryck. 

Den fjärde informanten Jill Axelsson är ansvarig för affärsområdet måltidsturism på Västsvenska 

turistrådet. Hon arbetar med att lyfta Västsverige som matregion på flera sätt, detta sker både 

genom affärsutveckling och marknadsföring. Intervjun med Jill Axelsson fkuserade främst på den 

uppkommande världskongressen World Food Travel Summit där svensk mat och dryck kommer att 
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uppmärksammas. Jill Axelsson är utbildad kock på Hotell-och restaurangprogrammet i Uddevalla. 

Hon har även gått en yrkeshögskoleutbildning inom Event marketing och evenemangsledning i 

Göteborg.

Femte informanten Jens Dolk är vinskribent och författare av sju böcker om mat och vin. Jens är 

initiativtagare och projektledare för Sverigeresan-Mitt kök. Han är en tidigare student vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och studerade då ett program med inriktning Matsal. 

Jens Dolk intervjuades främst om projektet Sverigeresan-Mitt kök och hans syn på representation 

av svensk mat och dryck i Sverige. 

7.2 Marknadsföring av svensk mat och dryck
Organisationen VisitSweden har fått i uppdrag av regeringen att marknadsföra Svensk mat och 

dryck utomlands (Informant Nygren). De arbetar med statliga medel för att driva budskapet om 

Sverige som matland vidare. Nygren berättar att budskapet förmedlas bland annat via matskribenter, 

foodies3 och bloggare. Anledningen till att dessa kommunikatörer också kallade influential foodies 

används i marknadsföringssyfte är på grund av att de är först med att ta upp trender. ”Allmänheten 

lyssnar på dem och de är först med trenderna innan allmänheten förstår att det är en trend” 

(Informant Nygren).

Ett relativt nytt koncept för att marknadsföra svensk mat och dryck är Try Swedish. Try Swedish är 

en inbjudan till utländska turister att komma och smaka på Sverige förklarar informant Nygren. 

Syftet är att skapa en känsla för vad som är svenskhet och svensk mat ”Try Swedish är ju allt som 

Svensk matkultur står för” (Informant Nygren).

Även Västsvenska turistrådet arbetar med marknadsföring av svensk mat och dryck för att utveckla 

turistnäringen i Västra Götaland. Under fyra dagar i september 2013 kommer Västsvenska 

turistrådet att delta under världskongressen World Food Travel Summit som inriktar sig mot 

matturism. Målet är att lyfta Sverige som matland och TrySwedish kommer att ligga som grund för 

kongressen säger informant Axelsson. Vidare berättar hon att budskapet som kongressen vill 

förmedla är att svensk mat står för rena och fräscha smaker med råvaror av hög kvalitet. Syftet är 

även att lyfta fram svenskarnas hälsosamma livsstil. ”Svenskarna har en sund livsstil 

överhuvudtaget och det är lite det man vill förmedla med hela det konceptet” (Informant Axelsson).

3 En foodie är en person som har ett brinnande intresse för mat. En foodie söker nya matupplevelser som en hobby 
snarare än att bara äta ur ett bekvämlighetsperspektiv eller på grund av hunger (Wikipedia, 2013)
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7.3 Representation via storytelling
En viktig del i marknadsföring av svensk mat och dryck grundar sig på storytelling. Det går ut på att 

berätta en historia kring maten menar informant Axelsson och att leverera någonting mer än bara 

själva produkten i sig (Informant Dolk). Genom att berätta och delge historier kring produkterna 

skapas en nyfikenhet och ett intresse hos besökarna menar Dolk. Vidare berättar han att det är 

viktigt att förmedla kunskap kring svenska råvaror och producenter då Sverige under en lång tid 

uppmärksammat andra länders dryckeskultur men åsidosatt sin egen.

Ska man bli nyfiken och entusiasmerad kring någonting så måste man ju leverera mer än bara produkten i sig 

själv. Jag har alltid sagt så här, att idag är alla överens om att vi äter med både ögat och munnen, men för tjugo 

år sen åt vi bara med munnen. Då har vi lärt oss det där med ögat, men jag är övertygad att vi också måste äta 

med hjärnan. Det är när vi aktiverar hjärnan och vet någonting om det vi äter, vem det är som har gjort det, hur 

det är gjort, vad det är gjort av, hur mycket tid och kärlek som ligger bakom och så vidare och så vidare. Då 

blir ätupplevelsen en större upplevelse (Informant Dolk).

Björn Ylipää driver företaget Måltidsvision och jobbar med att representera svensk mat och dryck 

genom storytelling. Ylipää menar att storytelling är ett kommunikationsverktyg för att förmedla en 

känsla kring maten. Dessutom kommuniceras ett budskap och ett engagemang skapas. Detta 

bekräftar informant Nygren som säger att det är viktigt att berätta de fantastiska historierna om 

råvaror och produkter som faktiskt finns i Sverige. Informant Dolk exemplifierar storytelling när 

han berättar om den svenska mousserande drycken gjord på sav. Drycken beskrivs som mer eller 

mindre uppskattad men att det är historien kring producenten som tillverkat den som engagerar 

människor. Kärnan i historien bottnar i att producenten som tillverkar den mousserande 

björksavsdrycken fann ett gammalt recept på björksavschampagne i ett arkiv som väckte hans 

nyfikenhet. Nyfikenheten tog överhand och producenten bestämde sig för att pröva receptet. Han 

gick ut i skogen och borrade hål i björkstammar för att samla upp saven med slang. Detta fick sedan 

jäsas till en alkoholhaltig dryck och fyllas på flaska. Idag har det gått cirka 20 år sedan producenten 

gjort sitt första försök att producera drycken.

7.4 Kopplingar till den nordiska naturen
Under intervjuerna framgick det tydligt att svensk mat och dryck ofta representeras med kopplingar 

till den svenska naturen. Mat i kombination med naturupplevelser är väldigt typiskt svenskt överlag 

menar informant Axelsson som nämner att detta även är hur svensk mat och dryck kommer att 

gestaltas under World Food Travel Summit 2013. Informant Sjöblom anser att det finns något unikt 

i att hålla en närhet och stark koppling till den nordiska naturen vilket även präglar inredningen på 
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restaurang Björk Swedish Brasserie. Just kopplingar till den nordiska naturen är någonting som är 

genomgående i svaren från informanterna gällande svensk mat och dryck.

”Idag går man bort från det molekylära mot det naturliga. Det ser vi ju i Fäviken och i Danmark. 

René Redzepi på Noma serverar ju vissa rätter på stenar. Det är ju det nordiska tankesättet på nått 

sätt” (Informant Ylipää).

Genom att använda material som just sten ges en underton av enkelhet och genuinitet. ”Vi har ju en 

bild av oss själva att vi är naturmänniskor” säger informant Ylipää som nyligen presenterat en idé 

om Friluftsfika för VisitSweden. ”Friluftsfika är ju något vi gör och det är ju ute i skogen. Man 

kokar sitt kaffe eller dricker sitt kaffe i termos”

Ylipää som jobbar med att gestalta mat och dryck menar att det med enkla attribut går att skapa en 

känsla av naturlighet. Han exemplifierar detta med ett lågt bord där smaker plockas från skogen, 

precis som om man vore där. Det handlar om att skapa en känsla av att plocka smaker direkt från 

den svenska naturen. Under marknadsföringen av Umeå som Europas kulturhuvudstad år 2014 har 

Måltidsvision fått uppdraget att gestalta de åtta samiska årstiderna genom mat och dryck. För att 

gestalta norrskenet och skapa en känsla av att ta det i handen och föra det till munnen har en 

plexiglasskiva med hål i designats. På plexiglasskivan placeras vita skedar ut med björkskottssorbet 

och blodgrapegranité. Den kyliga björkskottsorbeten kommer att ha en grön ton i både färg och 

smak. Blodgrapegranitén kommer att vara röd och lite bitter för att påminna om norrskenets bittra 

kyla förklarar informant Ylipää.

Ett annat exempel på hur naturen är närvarande i gestaltningen av svensk mat och dryck blev tydligt 

under en representationsmiddag i Cannes. Det svenska bröt tydligt gentemot det klassiskt franska. 

Informant Dolk berättar att som kontrast till kockar med höga kockmössor, bord dukade med 

importerade tulpaner, anklever och rysk kaviar så lagade han och Tommy Myllimäki mat med 

morakniv där maten serverade i gamla gjutjärnskastruller. Detta tydliggjordes även vid 

bordsdekorationen där borden var dekorerade med björkljusstakar och mossa.

7.5 Representation via traditioner
Representation av svensk mat och dryck handlar inte bara om råvaror utan även om traditioner och 

det sätt vi äter på säger informant Ylipää. Det är även viktigt att lyfta svensk mat och dryck genom 

de olika säsongerna, antingen i en modern tappning eller genom att behålla det traditionella menar 

informant Nygren. Midsommar är exempel på en unik svensk tradition som lätt blir stereotyp när 
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den gestaltas. Under ett event i samarbete med VisitSweden där traditioner och årstider skulle lyftas 

arbetade Måltidsvision med att gestalta midsommarfirandet ur ett modernt perspektiv. ”Vi började 

titta på vad svensken äter idag på midsommar. Det vi kom fram till var att de flesta grillar” 

(Informant Ylipää). Här gestaltades midsommarmaten i form av en varmrätt där små grillhinkar 

med grillad råkorv bars till bordet. På så sätt skapades en gemenskap och delaktighet där alla gäster 

fick hjälpas åt. Det här var ett sätt att visa vad svensken äter på midsommar idag. ”Det är lätt att 

hamna i traditionsträsket men vi försöker vrida det så vi visar det moderna också. Det är inte bara 

smaken utan också traditionen och det lyfter man mer idag idag än förut” (Informant Ylipää).

På World Food Travel Summit kommer den svenska kräftskivan gestaltas under en middag där 

skaldjur från västkusten ska stå i fokus. Kräftskivan kommer dock att göras i en finare version. 

Istället för insjökräftor som vanligtvis äts kommer havskräftor och andra skaldjur att serveras. Till 

kräftskivan serveras snaps som är något typiskt svenskt berättar informant Axelsson och menar 

vidare att snaps och snapsvisor upplevs som något spännande, roligt och exotiskt bland 

internationell media och press.

Den svenska matkulturen kan även ta uttryck i olika former, exempelvis genom frukost och fika 

menar informant Nygren. Konceptet TrySwedish lyfter bland annat den svenska frukost- och 

fikakulturen då det är något unikt för Sverige och reflekterar nationens moderna traditioner. 

7.6 Svenska drycker med potential
Sveriges dryckesprofiler beskrivs som få till antalet men det läggs lika stort fokus på drycken som 

det görs på maten under de evenemang som VisitSweden arrangerar menar informant Nygren. De 

svenska vinproducenterna anses idag inte producera vin av tillräckligt hög kvalitet, detta anser både 

informant Axelsson och informant Sjöblom. Anledningen till detta kan enligt informant Dolk bero 

på att de svenska vinproducenterna inte har lyfts upp och stöttas tillräckligt mycket. ”Det går inte att 

jämföra de svenska vinbönderna som endast producerat vin ett fåtal år, med vinbönder från Italien 

som arbetat med vin i flera generationer” (Informant Dolk).

Det finns dock potential i svensk dryck fortsätter Dolk, som bland annat nämner Brännland Cider 

som en produkt som skulle kunna exporteras med stor framgång. Brännlands cider är ett isvin gjort 

på äpplen och kallas därför iscider. Brännlands Cider tillverkas av två bröder utanför Umeå och har 

en bra förutsättning att slå igenom då Sverige har en bra äppelproduktion och ett kyligt klimat anser 
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Dolk.

Utvecklingen inom den svenska dryckesindustrin har under de senaste åren varit enorm då Sverige 

idag har ett 50-tal brännerier och minst lika många ölbryggerier berättar informant Dolk. Sverige är 

ett öl- och spritland och detta borde uppmärksammas mer menar han och säger att det finns 

möjligheter att exportera öl och sprit långt utöver vad som görs idag. Detta anser även informant 

Axelsson som säger att öltraditionen bör lyftas och att det idag görs riktigt bra öl i Sverige. Hon 

nämner dock att även alkoholfria alternativ som lokalproducerade bär- och fruktdrycker bör 

uppmärksammas. På grund av de svenska klimatzonerna är bären och frukterna som växer här av 

mycket bra kvalitet säger informant Dolk. Vilket gör att svenska bär- och fruktdrycker kan 

exporteras över hela världen menar Dolk. 

På kräftskivan under World Food Travel Summit ska det bland annat serveras snaps då drycken 

tillhör den svenska traditionen säger informant Axelsson. Hon anser dock att endast ett litet glas 

snaps behövs för att skapa den stämning som en svensk kräftskiva ger. Även på restaurang Björk 

Swedish Brasserie går snapsen hem hos gästerna menar informant Sjöblom. Förutom snapsen 

serveras även unika ölsorter från Sverige och andra delar av Norden. Vin måste dock finnas som ett 

alternativ menar han då detta är något gästerna förväntar sig, speciellt i ett land där vinet är en stor 

del av kulturen. Detta ska dock inte behöva vara nödvändigt menar informant Axelsson då syftet att 

representera svensk mat och dryck just är att representera vår måltidskultur. 

Däremot säger Informant Axelsson och informant Ylipää att det kan vara svårt att representera de 

svenska alkoholhaltiga dryckerna under vissa evenemang då lagar förhindrar serveringen. Det 

innebär därför att servering av alkoholhaltiga drycker på evenemang ibland kan behöva bytas ut mot 

alkoholfria alternativ. 

7.7 Svenska maträtter
Den traditionella svenska husmanskosten som vi är vana att se den är idag mycket mer förfinad och 

utvecklad och har gått från att vara vardagsmat till att bli finkrogsmat (Informant Ylipää). Ylipää 

ger ett exempel och säger att blodpudding har gått från att vara fattigmat till att ha blivit en maträtt 

som människor är villiga att betala 200 kr för ute på restauranger. Informant Ylipää har under 

tidigare event valt att servera blodpudding på gafflar i form av små kuber med rårörda lingon. ”Det 

blir lite finare när det är mindre. Smått smakar gott, mindre smakar mer” menar informant Ylipää. 

Han exemplifierar detta ytterligare med Pitepalt som i originalform ser ut som en stor grå klump 

men genom modernisering och förfining serverats i ett mindre format. Från att ha varit en varmrätt 
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blev Pitepalten en förrätt med skirat smör och lingonchutney. Människor har lättare att

ta till sig rätten på det här sättet menar Ylipää. 

Under ett event på Arkitekturmuseet i Stockholm där Öresundsbrokommitén var beställare hade 

Måltidsvision uppdraget att kommunicera infrastruktur och integration genom mat och dryck 

(Informant Ylipää). Det var ett samarbete mellan två länder där en bro skapade en region istället för 

två. Informant Ylipää berättar att deras uppdrag var att försöka förmedla detta genom att integrera 

smakerna till utställningen vilket gjordes genom smakstationer. Sill, kavring och snaps är exempel 

på vad som serverades på eventet berättar Ylipää. Han berättar vidare att fläsk och rårörda lingon 

serverades på små skedar i form av förrätter. Till varmrätt serverades skånsk kalops tillsammans 

med ölen Carlsberg. ”Kalopsen ville vi då skulle symbolisera integration, ett långkok. Där kryddor 

och allting går ihop, där man har levt tillsammans” (Informant Ylipää).

Vidare beskrivs desserten. Den var var uppdukad på en modell av Öresundsbron och bestod av 

skånsk äppelkaka samt små spettkakor som skulle symbolisera trafiken över bron.

Informant Sjöblom anser att svensk mat inom den gastronomiska världen idag framställs som 

naturlig, lätt och med rena smaker och att detta är influerat från den Ny nordiska vågen4. Han menar 

vidare att den traditionella svenska maten tidigare har varit ganska mäktig, med högt fettinnehåll. På 

restaurang Björk Swedish Brasserie försöker informant Sjöblom att jobba mycket med fisk på 

menyn och något som är stående är sill samt gravad lax. Gravad lax är mycket uppskattat bland 

gästerna och uppfattas som spännande och häftigt, det är en av de rätter som gästerna förväntar sig 

ska finnas på menyn menar han. Sjöblom säger att maten som serveras på Björk Swedish Brasserie 

inte ska vara så konstlad utan ganska rätt fram med enkla och rena smaker. 

I Sverige äts det idag mycket mat som inte är traditionellt svensk, till exempel pizza, detta menar 

både informant Axelsson och informant Dolk. Att svenskarna äter mycket pizza kan lyftas fram 

men bör då göras med svenska råvaror säger informant Axelsson. Detta bekräftas av informant 

Dolk som menar att en pizza med ren och lingonchutney skulle anses som svenskt. 

8. Resultatdiskussion

4 Den Ny Nordiska vågen syftar på grundtankarna i Ny nordisk mat. Ny nordisk mat är ett samarbete mellan de 
Nordiska regeringarna med mål att synliggöra de nordiska värderingarna kring matkultur, gastronomi och råvaror 
(Nordiska rådet, 2013). Ny Nordisk mat grundar sig på Manifestet för det Ny nordiska köket som beskriver de 
värderingar Ny nordisk mat står för; renhet, friskhet, enkelhet och etik (Ny Nordisk Mad, 2005).
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Studiens visar hur svensk mat och dryck representeras, både nationellt och internationellt ur olika 

perspektiv. Då det visat sig att fyra informanter av fem var utbildade vid Resaurang och högskolan i 

Grythyttan kan detta ha påverkat studien.

8.1 Profilering av svensk mat och dryck
Organisationer som exempelvis VisitSweden driver budskapet om Sverige som matland och har 

utvecklat konceptet TrySwedish för att förmedla en positiv och enig bild av Sverige både som 

nation och matland (Informant Nygren). TrySwedish konceptet lyfter svensk mat som ren, lätt och 

naturlig. Detta bekräftar även det som informant Sjöblom säger om den ny nordiska vågen som 

influerat det svenska köket. Informant Axelsson menar att rena och naturliga råvaror är högt 

eftertraktat runt om i världen just nu. I och med att vi har gott om det i Sverige kan det med fördel 

utnyttjas. Vidare menar hon att svenskar har en sund livsstil och att det är en del av budskapet som 

förmedlas. Selektiva och strategiska val görs vid marknadsföring och representation av svensk mat 

och dryck för att lyfta det som är unikt och säreget. Det här är en del av uppbyggnaden i nation 

branding, -att förmedla ett budskap som särskiljer sig från andra länder (Appert & Heijbe, 2007).  

Under denna studie bekräftas det därför att den svenska maten och drycken används för att stärka 

nationens varumärke. Projektet Visionen om Sverige-det nya matlandet är ett exempel på hur 

Sverige bygger en stark profil genom att erbjuda det bästa Sverige har inom mat och dryck. Detta 

kan även ses på en politisk nivå när Sverige hade ordförandeskapet i EU och var värdland. 

Selektiva val av vad som är lämpligt att servera under en de politiska luncherna och middagarna 

diskuterades. En stark gastronomiska profil är därför god publicitet för en nation menar Tellström 

(2011) . Den svenska maten och drycken används för att stärka nationens varumärke vilket 

informant Dolk och informant Axelsson talar om. Den gastronomiska profilen stärker den 

ekonomiska marknaden i landet genom handel och turism. 

 

8.2 Marknadsföring via storytelling
Att marknadsföra en nation genom mat och dryck är ett sätt att uppmärksamma nationens kultur och 

skydda dess mat- och dryckesproducenter (DeSoucey, 2010). Detta kan åstadkommas genom att 

berätta historier kring den svenska maten, drycken och de svenska livsmedelsproducenterna säger 

informant Dolk. Dessa berättelser fungerar dels som ett marknadsföringsverktyg men förmedlar 

också kunskap kring processen bakom produktens framställning menar Mossberg och Johansen 

(2006).
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Storytelling lyfter inte bara historier om produkter och producenter utan används även som ett 

verktyg för att gestalta Sveriges natur, kultur och högtider berättar Informant Ylipää. Det här är 

ytterligare ett sätt att marknadsföra den bild av Sverige som vi vill att andra ska uppfatta (Tellström, 

Gustafsson & Lindgren, 2008). Syftet är att förmedla en upplevelse och helhetsbild av ett koncept 

för att skapa en konkurrensmässig fördel. Detta bekräftar det Mossberg och Johansen (2006) skriver 

om storytelling. Den svenska maten och drycken beskrivs därför via en känsla och inte enbart 

genom maträtter och drycker. Detta beskriver informant Ylipää vid gestaltningen av norrskenet 

samt när han beskriver känslan av att plocka smaker ur den svenska skogen. Under 

skaldjursmiddagen på World Food Travel Summit är tanken att förmedla en känsla av svenska 

traditioner genom att gestalta kräftskivan. Storytelling används för att förmedla en upplevelse vilket 

bidrar till att den svenska maten och dryckens olika värden förstärks.

8.3 Representation genom nya former 
Maten och dryckens värden förmedlas genom olika former beroende på vilken bild av den svenska 

matkulturen som representeras. Konceptet TrySwedish som representerar den svenska maten och 

drycken genom bland annat fika och frukost reflekterar Sveriges nutida matkultur. Formerna kan 

även uttryckas genom svenska traditioner som midsommar, politiska middagar och husmanskost 

som har förfinats och förminskats. Den svenska matens form är därför inte statisk utan varierar och 

utvecklas i likhet med Latours beskrivning av hur värden förändras och är beroende av formen för 

att uttryckas. Ett exempel på det är den svenska traditionella maten som har gått från att vara mäktig 

och fet till att idag representeras som lätt, ren och enkel. Ytterligare ett exempel är hur svenska 

traditioner som midsommar (Informant Ylipää) förändras och omtolkas för att användas på nya sätt. 

I enighet med det som Gyimóthy och Mykletun (2009) skriver uppdateras de nationella maträtterna 

och traditionerna för att kunna användas i ett marknadsföringssyfte. 

Vidare exempel på moderniseringen av traditionell svensk mat är informant Ylipääs beskrivningar 

av Pitepalten och blodpuddingen. Serveras maträtterna i dess ursprungliga form finns det risk för att 

de inte går hem hos mottagaren. Genom att presentera Pitepalten och blodpuddingen i en mindre 

form har mottagaren lättare att ta dem till sig menar informant Ylipää. Det vill säga att de 

traditionella maträtterna får en ny förfinad form. 

8.4 Den svenska maten och drycken speglar dagens samhälle
Under franska revolutionen utvecklades kopplingen mellan gastronomi och nation som en reaktion 
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mot aristokratins leverne skriver Tellström (2011). Samhällets värderingar förmedlas fortfarande 

genom maten vilket bekräftas av informant Ylipää. Midsommar kan exempelvis gestaltas ur ett 

stereotypt perspektiv elle reflektera hur svenskarna faktiskt firar högtiden idag. Kräftskivan som 

serveras under World Food Travel Summit är ett annat exempel på hur en tradition förfinas, 

moderniseras och byter form. De insjökräftor som vanligtvis äts under en kräftskiva kommer under 

World Food Travel Summit byts ut mot havskräftor och andra skaldjur som anses vara ett alternativ 

av högre kvalitet. De svenska traditionernas värden förändras vilket i sin tur gör att de byter form. 

Detta beskrivs av Urdapilleta m.fl (2005) som menar att värden bottnar i kultur och ideologi. Då 

mat och dryck bär på kulturella värden som reflekterar samhällets idéer och tankar omtolkas formen 

när värderingarna förändras (Latour 1998 i Tellström, 2006). 

Trots att den svenska maten och drycken representeras under olika former bär den fortfarande på 

kulturella värden och svenska värderingar. Det är värden som omtolkats och förmedlats genom 

olika generationer. Ett exempel på hur den svenska matkulturen representeras är genom 

Måltidsvisions gestaltning av midsommar via råkorv och grillning, eller med en kalops som 

symboliserar Sveriges mångkulturella samhälle. Populära maträtter som pizza bär nationella värden 

då det är en rätt som svenskar äter i dagens samhälle. För att pizzan ska representera Sverige bör det 

göras med svenska råvaror menar informant Dolk och Axelsson. Det går även att representera den 

svenska maten med råvaror från ett annat land skriver Tellström, Gustafsson och Lindgren (2008). 

Ett exempel på det är då Sverige deltog i världsutställningen i Aichi och den svenska maten 

anpassades efter japanernas smakpreferenser och tillagades av japanska råvaror. Den svenska 

husmanskosten har även kommit till att bli bärare av det nutida svenska samhället som präglas av 

den Ny nordiska trenden och ett hälsosamt leverne. Husmanskosten representeras idag som lätt och 

liten från att ha varit mäktig och tung. Den svenska maten och drycken utgår från äldre traditioner 

som har omtolkats för att spegla dagens samhälle och hur vi vill bli uppfattade idag.

8.5 En ljus framtid för svensk dryck 
I vissa fall förhindrar alkohollagar servering av alkoholhaltiga drycker vilket innebär att den 

svenska drycken måste representeras via alkoholfria alternativ. Informanterna Axelsson, Ylipää och 

Dolk menar dock att Sverige har alkoholfria drycker av hög kvalitet. Dock kan det diskuteras 

huruvida det går att representera svensk dryck om överväganden av andra drycker måste göras. 

Informant Dolk och informant Axelsson anser att svensk dryckesproduktion av alkoholhaltiga 

drycker är under utveckling och att det idag producerats dryck av hög kvalitet, exempelvis öl från 

svenska mikrobryggerier. Det finns därmed en likhet i vad som sagts under Gastronomiska Samtal 
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(2013) där det anses finnas en ljus framtid för svensk dryck så länge den uppmärksammas. Detta är 

positivt för den svenska dryckesindustrin då den svenska drycken inte har lyfts lika mycket som 

maten har. Svensk dryck behöver därför lyftas under fler event. Då Sverige hade EU-

ordförandeskapet år 2001 ersattes den svenska ölen med viner från Europa (Tellström, Gustafsson 

& Fjellström 2003). Detta då öl ansågs olämpligt att servera trots att det hade varit ett ypperligt 

tillfälle att marknadsföra den svenska drycken. 

9. Metod och materialdiskussion

Studiens valda metod och material anses ha besvarat uppsatsens syfte. Det fanns dock 

komplikationer som uppstod under studiens gång. En del av de informanter som godkänt att ställa 

upp på en intervju var sedan inte kontaktbara vid bokning av tid och datum. Detta resulterade i att 

nya informanter valdes ut, nytt researcharbete gjordes och nya frågemallar utformades.

En del informanter hade även ett hektiskt schema och hade därför svårt att bestämma en tid då 

intervjun kunde utföras. Mycket tid gick då åt att vänta på ett svar. Bättre backupplaner borde 

funnits redan när intervjuperioden började så att intervjuerna skulle kunnat utföras så tidigt som 

möjligt i uppsatsarbetet. Trots en viss omplanering av informanter är de informanter som intervjuats 

i denna studie mycket relevanta och värdefulla för resultatet av denna studie.

9.1 För-och nackdelar med de valda metoderna
I denna studie var telefon och videosamtal nödvändigt då informanterna arbetade utanför Sverige 

eller i olika svenska städer. Skypesamtal och telefonsamtal användes därför för att både tids- och 

kostnadseffektivisera (Bryman, 2011). De intervjuer som utfördes via telefon upplevdes som 

svårutförliga på grund av att kroppsspråk och ansiktsuttryck hos informanterna inte kunde avläsas. 

Skypesamtalen ansågs därför vara en bättre metod för att samla in information då uttryck och 

kroppsspråk noterades. Samtalen upplevdes även mer naturliga och intervjuerna flöt på bättre till 

skillnad mot telefonintervjuerna där det uppstod vissa svårigheter i internkommunikationen då 

uppsatsens båda författare deltog under intervjuprocessen. Skypesamtalen ökade även ljudkvaliteten 

på inspelningarna då de inte påverkades av brus till följd av dålig täckning. Detta problem uppstod 

dock under telefonintervjuerna då samtalen ibland var svårbegripliga på grund av dålig täckning. 

Trots problem med täckning och brus gick de flesta svaren att tolka då det oftast bara vara enstaka 

ord som föll bort. Ett annat problem som uppstod var att svar som ansågs viktiga för studiens syfte 

besvarades med överskottsinformation som inte var relevant för uppsatsen. Lösningen hade varit att 
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upprepa de specifika frågor som det behövdes ett tydligare svar på. Detta resulterade i att 

intervjuerna hade tendens att gå in på sidospår och att svaren i vissa fall var oanvändbara.

10. Forskningsetisk uppföljning

Under studien har samtliga informanter som deltagit i undersökningen tagit del av samma 

information. Det vill säga att författarna informerat informanterna om studiens syfte, att de hade 

möjlighet att vara anonyma om så önskades, att de kunde avbryta intervjun när de ville och att det 

som berättas under intervjun bara användes till studiens syfte. Samtliga informanter godkände att 

intervjun spelades in för att transkribering skulle vara möjligt. Ett informationsblad med 

kontaktuppgifter till författarna, handledare och kursansvarig skickades ut via e-mail till alla 

informanter innan intervjun utfördes. De flesta av informanterna valde direkt att vara offentliga och 

godkände att arbetsplats och namn stod utskrivet i uppsatsen. Det fanns dock informanter som ville 

ta del av mer information och utformning av uppsatsen innan de bestämde sig för att vara offentliga 

eller anonyma. Uppsatsen skickades då till informanterna varpå de valde att vara offentliga. 

Information som framkom under intervjuerna användes endast för studiens syfte vilket Bryman 

(2011) nämner som en viktig del under den forskningsetiska planeringen. Informationen som 

framkommit under intervjuerna har nyttjats med försiktighet och respekt. Det vill säga att den data 

som samlats in förhåller sig till påståenden som bygger på fakta och inte på den information som 

ansetts otydlig. Detta för att minimera större tolkningar samt missförstånd.

Etiska principer som att studien inte skadar deltagarna eller inkräktat på deras privatliv och att det 

inte förkommit något bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information har 

också respekterats (ibid.). 

11. Slutsatser

Denna studie visar att marknadsföring av svensk mat och dryck skapar en gastronomisk profil. 

Maten och drycken representeras och lyfts fram i olika former beroende på sammanhang. Detta kan 

gestaltas i form av exempelvis fika, frukost, kräftskiva, midsommar eller husmanskost i förminskat 

format. I dessa former finns även olika värden som speglar delar ur den svenska matkulturen. 

Värdena reflekterar gamla traditioner men i en modern tappning som visar upp delar ur det svenska 

nutida samhället. För att gestalta dessa värden och former bygger en stor del av representationen av 

den svenska maten och drycken på storytelling. Storytelling lyfter lokala råvaror och drycker samt 
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dess producenter men även kopplingar till den svenska naturen.

12. Praktisk användning och vidare forskning

Studiens resultat kan användas för att väcka diskussion och frågor kring värdena bakom svensk mat 

och dryck. Dessutom kan det lyfta branschens kännedom om vikten av att förmedla budskapet och 

känslan som svensk mat står för. Genom storytelling går det att berätta historier bakom produkterna 

och råvarorna som produceras här och på så sätt bidra med större kunskap till konsumenter.

Denna studie lyfter även en positiv framtid inom den svenska dryckesindustrin. Med vidare 

forskning och fördjupning inom området finns möjligheter att lyfta svenska dryckesproducenter. 

Detta kan i framtiden resultera i fler svenska dryckesprofiler och en ökad export av svensk dryck.
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