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Sammanfattning 
 
Hur kommer det sig att det svenska köket ser ut som det gör? Många menar att det enklaste 

svaret på frågan är att titta på kartan. Sverige är ett land högt upp i norr, isolerat och 

glesbefolkat. Historiskt sett var Sverige hänvisat till de råvaror som var tillgängliga. 

Landskapen från norr till söder har därför skapat sina egna specialiteter med dess 

naturtillgångar, klimat och traditioners påverkan. 

 

Syftet med studien var att utifrån en konsumentgrupp kartlägga och analysera begreppet 

svenska smaker med fokus på mat, smak och måltidsupplevelser. 

Metoden enkätundersökning användes i studien för att få en så bred respondentgrupp som 

möjligt. Enkäten skickades ut som en webbsurvey, till konsumenter och studenter. 

Enkätsvaren analyserades utifrån rådata i Microsoft Excel och Microsoft Word. 

 

Resultatet visar att svensk smak symboliseras av typiska råvaror som exempelvis potatis, 

lingon och mjölk. Resultatet pekar även på små skillnader i åldersgrupper och landsdelar. 

Svaren håller en kontinuitet. Det går att se ett samband mellan de öppna frågorna och de 

slutna frågorna med svarsalternativ. Den genomförda studien visar att smaken av Sverige kan 

beskrivas med fyra råvaror, potatis, sill, mjölk och lingon och smakorden sött och salt. 

Smaker som väcker minnen från barndomen tycks associeras starkt med svenska smaker. 

Smaker av råvaror som passar för produktion och lever vilt i Sverige anses vara svenska 

smaker. 
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Förord 
Examensarbetet är skrivet i ämnet Måltidskunskap och Värdskap (MoV) inom 

kandidatprogrammet Kulinarisk kock och Måltidskreatör, vid Restaurang – och 

hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan, Örebro Universitet. Arbetet är ett samarbete med ICA, 

uppdraget bestod av att försöka kartlägga svenska smaker. Beslutet om att göra en 

konsumentundersökning togs och sökandet på den svenska smaken startade. 

Ämnet för uppsatsen har intresserat uppsatsförfattarna under åren som studenter. Det är ett 

aktuellt och intressant ämne. Frågor som väckts och som uppsatsförfattarna ställt sig är bland 

annat, Är den svenska maten ren och fräsch? Finns det något mer än smörgåsbordet som 

representerar svensk smak? Vad är typisk svensk smak och mat egentligen? Är svensk smak 

och mat samma sak som förr eller har det förändrats och influerats av andra kulturer?   

 

Vår handledare Johan Swan förtjänar ett stort tack! Tack för att du gav oss en spark när vi 

verkligen behövde det och tack för all hjälp under arbetets gång! 

Ett stort tack till Åsa Öström som bidragit med goda råd kring analys och resultat! 

En person som även gjort undersökningen i arbetet möjligt är Asgier Nilsen, tack för all hjälp 

med EyeQuestion!  

Vi vill tacka Richard Tellström som varit en stor inspirationskälla!  

Samt ett hjärtligt tack till alla konsumenter och studenter som svarade på vår 

enkät! Sedan vill vi tacka vår seminariegrupp och andra medstudenter som kommit med bra 

och konstruktiv kritik, tack! Sist men inte minst riktar vi ett tack till vänner och familj för att 

ni ställt upp och stått ut! 

 

Tack!  

Amanda och Alexandra 
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Introduktion 
Säg mig vad du äter – så ska jag säga dig vad du är 

(Metzger, 2005, s. 33) 

Det är idag viktigt för människor att äta mat från sitt kulturarv, speciellt under traditionella 

högtider. Detta speglar troligtvis en vilja att bevara det arv av mat och tillagningstekniker som 

under århundraden har utvecklas i Norden. Hur kommer det sig att det svenska köket ser ut 

som det gör? Många menar att det enklaste svaret på frågan är att titta på kartan. Sverige är ett 

land högt upp i norr, isolerat och glesbefolkat. Historiskt sett var Sverige hänvisad till de 

råvaror som var tillgängliga. Landskapen från norr till söder har därför skapat sina egna 

specialiteter med dess naturtillgångar, klimat och traditioners påverkan. I dagens moderna 

samhälle finns det snabbköp som är öppna dygnet runt, förvaringsmöjligheter som kylar och 

frysar i varje hem och behovet av att lagra mat för överlevnad är inte det samma som förr.  

Ett uttryck som används allt oftare i diverse olika mat- och livsmedelssammanhang är 

begreppet ”Svensk smak”. Det finns inte någon självklar definition och det är även svårt att 

beskriva. Vad begreppet svenska smaker associeras med av människor i Sverige skiljer sig åt 

beroende på vem man frågar. 

 

Ämnesrelevans  
På senare tid har världen fått upp ögonen för den nordiska gastronomin. År 2010 blev Noma 

för första gången i Danmark utsedd till världens bästa restaurang (Jönsson, 2012). Noma ville 

visa världen det nordiska matkulturarvet. Redan sex år tidigare hade Nomas grundare 

tillsammans med en grupp andra framstående nordiska kockar och ordförande i Danmarks 

gastronomiska akademi satt ihop ett manifest (Jönsson, 2012). Det döptes till ”Det nya 

nordiska köket” och består av tio punkter med riktlinjer om hur Nordens köks egenart ska 

lyftas fram. Något som Nordiska ministerrådet också ansåg var viktigt (Jönsson, 2012). 

Nordiska ministerrådet är ett officiellt samarbete mellan de nordiska länderna och det satsades 

stora pengasummor på projektet (norden, 2014).  

Manifestet inkluderar aspekter som mat, kultur och tradition, det vill skapa matglädje, smak 

och inspiration både nationell och internationellt. Ledord är rent, friskt, enkelt och etiskt 

(nynordiskmad, 2014). Att värna om ekologi, hållbar och etisk produktion är viktiga delar i 

manifestet. Det gäller alltså att ta hand om och använda det Nordens natur har att erbjuda på 
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bästa sätt. Det har ett nära samband med naturen, skogen, hav, sjöar och odlingsbar mark. Att 

främja detta bevarande är också en viktig del i manifestet (Jönsson, 2012). 

Laga mat kan vara ett av det mest tillfredställande människan gör (McGee, 2010). Det handlar 

om något människan utför med händerna, som sedan skapar njutning. Det är även ett sätt för 

människan att visa vem hon är genom maten hon äter och ett sätt att upptäcka andra kulturer 

(McGee, 2010). Bra matlagning startar med god kunskap om råvaran (McGee, 

2010). Kunskap är något som utövas i många olika former överallt där människan befinner sig 

(Gustavsson, 2002). Kunskap är förståelse om vad hon gör, varför och hur hon gör någonting 

(Gustavsson, 2002). Gå i skolan för att utbilda sig till ett yrke inom gastronomi är historiskt 

sett inte den mest förekommande vägen att lära ett sådant yrke utan detta var genom 

mästerlära (Jönsson, 2012). Vidare skriver Jönsson (2012) att i takt med gastronomins ökade 

status har utbudet och efterfrågan på utbildade kockar ökat.  

Den ursprungliga betydelsen av det grekiska ordet gastronomia står för ”lagen om mänsklig 

ätande” (Jönsson, 2012). Ordet idag har flera definitioner och handlar då om både produktion 

och konsumtion (ibid.). Gastronomi handlar inte enbart om mat och dryck i sig, utan även 

uppfattningar om den. Gastronomi och en gastronomisk upplevelse sker inte bara i köket, 

presentation, servicen och det sociala mötet är lika viktigt (Jönsson, 2012). 

The Five Aspect Meal Model (FAMM) ligger till grund för all utbildning och forskning i 

ämnet, Måltidkunskap och värdskap (MoV) som lärs ut på Restaurang- och Hotellhögskolan 

(RHS). FAMM, innefattar fem aspekter som behövs för att skapa en måltid (Edwards & 

Gustafsson, 2008). Modellen är framtagen i Grythyttan och används dagligen i 

undervisningen. Modellen förklaras bildligt följande, ytterst i modellen finns styrsystemet, 

innanför det hittar man stämningen och i mitten finns rummet, mötet och produkten. De fem 

aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären/stämningen behandlas i 

frågor var för sig eller som en hel modell och dess påverkan på måltidsupplevelsen (Edwards 

& Gustafsson, 2008). I denna studie kommer aspekten produkten att behandlas. Produkten 

kommer omnämnas som smak, råvara eller maträtt i denna studie. 

 

Ämnet måltidskunskap och värdskap anses vara ett mångvetenskapligt ämne, bland 

besläktade vetenskaper hittar man etnologi och sensorik för att nämna några (Gustafsson & 

Jonsson, 2004). Uppsatsen tar språng i smak, sensorik och produkt och passar därför in under 

ämnet måltidskunskap och värdskap. Forskningen och utbildningen inom ämnet 
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måltidskunskap och värdskap är baserade på tre kunskapsformer, teori/vetenskap, 

hantverk/praktisk kunskap och tillämpad estetisk gestaltning. Den forskning som bedrivs 

utgår från teori/vetenskap men hämtar frågor i restaurangbranschen och närliggande områden 

(Örebro Universitet, 2014). 

Denna uppsats skrivs i samarbete med ICA, vilket bidrar med verklighetsförankring och ett 

synsätt från en annan närliggande bransch. Forskningsfrågan som behandlas i uppsatsen är 

värdefull för restaurangbranschen och detaljhandeln eftersom den skapar medvetenhet om hur 

gäster och konsumenter uppfattar svensk smak, svenska råvaror och maträtter. 

 

Teoretisk bakgrund 
Syftet med den teoretiska bakgrunden är att skapa en grund och förståelse kring studiens 

ämne. 

En måltidsupplevelse 

FAMM modellen med dess fem aspekter ger en definition på vad en måltidssituation är. En 

måltid intas alltid i ett rum, vars utformning påverkar och bidrar till hur produkten upplevs 

(Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg, 2006). Den andra aspekten, mötet, är mötet 

som sker mellan gäst och personal och mötet gäster emellan. För att skapa ett lyckat möte 

måste kvaliteten på servicen som ges vara hög och interaktioner människor emellan måste 

fungera (Gustafsson et al., 2006). Den tredje aspekten, styrsystemet förklaras som de system 

som styr ekonomi, ledarskap och hur de lagar som finns tillämpas. Den fjärde aspekten, 

produkten, är maten och drycken som förtärs i rummet. Det som har en avgörande betydelse 

om produkten anses bra är det estetiska uttrycket. Vidare anses smaken väga tyngst i 

avgörandet om en lyckad produkt. Om smaken inte uppfyllde förväntningarna eller inte 

passade in i den övriga miljön skapas det missnöje (Gustafsson et al., 2006). Den sista 

aspekten, stämningen finns alltid i samband med en måltidssituation. Stämningen bildar en 

helhet av de fyra förutnämnda aspekterna. Stämmer inte alla aspekterna med varandra 

försämras stämningen och hela måltidssituationen blir sämre (Gustafsson et al., 2006). 

Professor Carl-Jan Granqvist summerar en måltid genom att säga: 

Måltidens minne, det emotionella, det kulturella, det kunskapsmässiga och det genetiskt 

relaterade, flätar sig samman med sinnesförnimmelserna syn, doft, känsel, hörsel och smak, 

och bildar den syntes i hjärnan som avgör vad jag som individ tycker är läckert eller 
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besvärande. Här uppstår utgångspunkten i begreppet måltidsskönhet: Sinnena, minnena är det 

som ligger som grund för en god måltidsupplevelse (Granqvist, Hedlund & Hanefalk s. 215). 

Sensorik 

Människans sinnen, synen, hörseln, smaken, lukten och känseln skapar en komplex bild av 

maten (Öström, 2004). Smaken är det människan känner i munnen, det är grundsmakerna sött, 

surt, salt, beskt och umami och dessa grundsmaker påverkar i sin tur varandra 

(Systembolaget, 2014). Den upplevda smaken är egentligen en kombination av både lukt- och 

smaksinnet (Öström, 2004). Sätta ord på upplevelser är viktigt inom sensoriken. Under 

sensoriska analyser är det människan som används som mätinstrument. Sinnenas förmåga gör 

att det går att bedöma flera egenskaper hos en produkt samtidigt, smak, utseende, doft och 

konsistens (Öström, 2004). Det är inte speciellt lätt för människan att ge sensoriska 

beskrivningar av mat och varför de exempelvis tycker om något (ibid.). Att använda 

sensoriska analyser inom livsmedelsindustrin har en betydande roll i produktutveckling, 

marknadsföring och kvalitetskontroll (Öström, 2004). Sensoriska analyser är därför mycket 

användbara inom flera vetenskapsområden såsom, livsmedelskemi, näringslära fysiologi, 

sociologi och ekonomi. Det hjälper till att förstå människans beteende kring den mat 

människan konsumerar (Öström, 2004).  

 

Anledningar och orsaker till konsumtion och preferenser 

Många faktorer påverkar hur mat smakar för människan, inte bara de sensoriska egenskaperna 

och smaken (Rapp, 2008; ). Både de fysiologiska och psykologiska behoven är involverade 

vid valet av mat hos människan, pris och varumärke är även faktorer som är med och avgör 

(Gustafsson, 2004; Öström, 2004).  

Den största anledningen bakom människans matval är de individuella preferenserna. De 

framtida preferenserna påverkas redan i mammas mage (Hultén, Broweus & van Dijk 2011). 

En viktig faktor är vad människan blivit van vid från födsel skriver Gustafsson (2004). Ett 

brett utbud med variation av mat under uppväxten har en stor betydelse för ett brett gillande 

(Gustafsson, 2004). Vidare skriver Gustafsson (2004) att uppväxtens sociala miljö påverkar 

preferensen hos människan. Flera teorier visar att valet av mat i stor utsträckning styrs av 

attityder och att psykologiska faktorer har betydelse för upplevelsen av maten (Gustafsson, 

2004). 
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I en jämförelse mellan människor och djur menar man att de flesta djur har förmågan att välja 

den föda som passar dem bäst på lång och kort sikt (Larsson, Ersson & Gottfridsson, 1991). 

Människan saknar denna förmåga. I brist på den mänskliga instinkten så är det nödvändigt för 

människan att från generation till generation föra vidare kunskapen om vad för slags mat som 

är bra Larsson et al., (1991). För tidigare generationer var denna kunskapsöverföring inget 

problem. I stort sett var det så att den mat som fanns var nyttigt och fördes vidare från mor till 

dotter (Larsson et al., 1991). Denna avsaknad av överföring i hemmen samtidigt som utbudet 

av mat är brett och stort (ibid.) bidrar till att det svenska mathantverket är på väg att försvinna 

(Rapp, 2008). 

Konsumtionen idag skiljer sig från förr. Från att tillfredställa de grundläggande fysiologiska 

behoven till att uppfylla andra behov så som sociala och psykologiska. Detta har formats av 

nationerna och kulturen människan lever i (Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). Mat är en 

statusgivare, en människas smakpreferenser reflekterar människans sociala status, sociala 

ambitioner och bakgrund. Maten kan även fungera som tidsfördriv och personlig njutning, det 

kan vara en anledning till att umgås med familj och vänner (ibid.). Just sökandet efter identitet 

genom konsumtion är inte bara är ett intressant område för kulturstudier utan även för 

marknadsföringsstudier (Wright et al., 2010). 

Platsanknytning är ett sätt att ge maten ett historiskt och biologiskt ursprung (Jönsson, 2012). 

Ursprunget är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv (Tellström, Gustafsson och Mossberg, 

2006). Allt eftersom det gastronomiska intresset ökar (Jönsson 2012), ökar också 

konsumenters vilja att välja mat utifrån etik och miljö. Detta har alltså bidragit till att 

platsanknytning blivit en viktigt inom gastronomin (Jönsson, 2012). Genom att berätta om 

råvarans ursprung kan man få konsumenten att känna äkthet och den gastronomiska 

upplevelsen blir större (Tellström et al., 2006). Småskaliga producenter blir som en egen 

kvalitets och miljömärkning. Det skapar enkelt och lätt en trovärdighet i ursprunget på 

råvaran. Smaken påverkas av en rad olika saker och kommunicerande marknadsföring har en 

stor inverkan på vad konsumenten väljer (Wright et al., 2001). Marknadsföring och att 

varumärkets mervärde är kopplat till dess identitet och image (Ekelund, 2004). Mervärdet är 

baserat på fyra dimensioner. Dessa är associationer, kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet 

(Ekelund, 2004). Att skapa dessa associationer är ett viktigt. Det krävs självklart att kunderna 

och gästerna har kunskap om varumärket och att det skapar ett minne. Konsumenter föredrar 

ofta mat från producenter som är nära och att man vill veta var i från maten kommer. Detta är 



11 
 

ett resultat, som visas i studie efter studie och i land efter land att människor känner sig mer 

trygga med mat producerad i landet (Ekelund, 2004). 

 Sveriges matkulturarv 
Laga mat är som att berätta en historia. Tillagas maten på ett nordiskt sätt är det som att 

återskapa det förflutna, som en romantisk saga (Brown, 1968). I Sverige har människor 

traditionellt sagt att ”maten ska tysta mun” (Laurin, 2010). De långa vintrarna i Sverige med 

bristande tillgång till föda kan ha bidragit till varför måttfullhet blivit en social status hos 

svensken. Mat och matlagning handlade förr om att bli mätt och inte om att ge njutning och 

lust som i andra kulturer (Laurin, 2010). 

Så länge de nordiska länderna har varit bebodda har de tillsammans skapat en 

matlagningskultur som inte går att jämföra med någon annan (Brown, 1968). Det är svårt att 

se gränser mellan de nordiska länderna och länderna i Norden gillar varandras bord (ibid.). 

Genom åren har det funnits en omväxlande kost men den har alltid strävat efter att vara 

jordnära, enkel och okonstlad (Brown, 1968). Sverige är ett land med många klimatzoner, 

vilket bidrar till variationsrikt land med lokala och regionala råvaror (Laurin, 2010). Maträtter 

och livsmedel har länge sammankopplats med folk och geografi (Tellström, 2008). Gamla 

seder och traditioner omvandlas till symboler för en nationell kultur och traditioner formas av 

den natur som ligger nära regionen. Mat blir till ett starkt symbolvärde och en viktig 

identitetsmarkör då det är en stor del av människan som förtär den skriver Metzger (2005). Ett 

nationellt kök hjälper en grupp att hitta en gemensam identitet (Metzger, 2005). Att varje land 

har sina speciella livsmedel och sin matkultur är lika betydelsefullt som att måna om andra 

kulturyttringar i ett land (Larsson, et al., 1991). Köttbullen, barndomsminnet av mammas 

köttbullar, är ett exempel på en stark symbol för svensk matkultur (Metzger, 2005). Det 

svenska matarv som finns och dess kunskap om råvaror och tillagningsmetoder har utvecklats 

under flera år (Laurin, 2010). Anledningar till att många gamla traditioner finns kvar och har 

överlevt i Norden är den geografiska isoleringen från övriga Europa (Brown, 1968). 

Smaker och tillagningsmetoder i Sverige 

Nordisk mat har ur ett historiskt perspektiv handlat om överlevnad (Tellström, 2012, muntlig 

uppgift). Det säregna klimatet har präglat matkulturarvets utveckling då människor var 

tvungna att göra maten lagringsbar (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Att kunna bevara 

råvarorna utan kylskåp, frysboxar, konserveringsmedel, vakuumförpackning var det primära 

målet (Linder, 2005). De gamla konserveringsmetoderna blev en livförsäkring (Brown, 1968). 
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Detta gjordes på många olika sätt. Torkning, syrning, fermentering, saltning, rökning och 

sötning (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Dessa konserveringsmetoder lever kvar i Norden 

och präglar smak och tillredningstekniker (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Ättika har en 

självklar och lång historia i det svenska köket. Ättikan används för att konservera råvaror men 

även för att ge en mat en syra. Smaken av ättika är en smak som nordbor anser som deras 

(Rasmuson, 2009).  

Förr var enkla råvaror och mycket tid var tidigare formeln för tillagningen av maten (Linder, 

2005). Tillagningsmetoderna vittnar om att förhållanden mellan tid och mat förr är annat än 

idag. Det fanns mycket tid till matlagning och metoder som var tidskrävande (ibid.). I dagens 

samhälle påstås det råda brist på tid och det drabbar matlagningen med tanke på att de gamla 

beredningsteknikerna kräver tid (Linder, 2005). Måltider hjälper till att strukturera vardagen 

men tidsbristen gör att den riktiga maten som Rapp (2008) menar är kött och potatis ersätts 

med snabbmat. De traditionella livsmedlen har en plats i det nordiska köket men passar inte 

alla människors vardag (Rapp, 2008). Potatis har ersatts med ris och pasta (ibid.). Två trender 

syns tydligt i svenska livsmedelstrender, det första är att konsumtionen av potatis har minskat 

och ersatts av ris och pasta. Det andra är att konsumtionen av färdiglagad mat och 

halvfabrikat har ökat idag i jämförelse med femtio år tillbaka (Rapp, 2008). Dessa mönster är 

åldersberoende, unga äter mer pizza och pasta medan den äldre generationen äter mer 

traditionell svensk mat (Solér & Plazas, 2012). Där vi i dag tydligast kan se kvarlevorna av 

konserveringsmetoderna är troligtvis i samband med maten som serveras under högtider 

(Tellström, 2012, muntlig uppgift).  

 

Svenskens traditioner och influenser  
Vad som är typisk svensk mat är inte helt uppenbart (Laurin, 2010). Då människor bodde på 

landet och försörjde sig genom jord och djurhållning var det söta brödet, syltor, korv, smör 

och grädde festmat och åts bara på högtiderna och helgerna. Vardagsmaten var grovt bröd, 

gröt, kål, rotfrukter och potatis (Larsson et al., 1991). Den var rik på spannmålsprodukter och 

innehöll lite fett, socker och vitaminer. Välutbildade människor har i det moderna samhället 

ändrat sina matvanor så det allt mer liknar dem som gällde för över 100 år sedan. Det grova 

brödet, gröten, strömming och rotfrukter har idag istället blivit en mat med livskvalitet 

(Larsson et al., 1991).  
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Högtidsmaten och dess smakkaraktär härstammar från något som kallades brännvinsbord. Det 

svenska brännvinsbordet bestod av bröd, ost, smör, kött, fisk och brännvin (Tellström, 2012, 

muntlig uppgift). Rätterna och råvarorna på bordet var enbart sådant som gick att lagra. 

Brännvinsbordet uppkom under 1700-talet i borglig miljö och åts innan supén serverades 

(ibid.). Brännvinsbordet går i graven omkring 1840-1860 men det som finns kvar av det är 

inledningen på smörgåsbordet (Tellström, 2012, muntlig uppgift). Detta svenska sätt att äta, 

att varje individ kombinerar sin egen tallrik från ett smörgåsbord kan vara en anledning till att 

tacos är en maträtt som blivit välintegrerad i den svenska matkulturen (Solér & Plazas, 2012). 

Maträtten är speciellt älskad av barn. Det flödar av recept på svenska varianter av taco, och 

detta kan ses som en ”kulturell hybridisering”, en mix av svensk och mexikansk 

matkultur (Solér & Plazas, 2012).  

Svenskarna har blivit stadsbor men den enkla husmankosten som åts på landsbygden har 

tagits med till städerna och har lyckligtvis inte glömts bort, trots influenser från andra länder 

skriver Brown (1968). Bortom traditionerna som dock är unika så finns det även en öppenhet 

och nyfikenhet som gjort att det svenska köket och svensken har utvecklats och påverkats av 

influenser från andra matkulturer (Laurin, 2010). Under de senaste decennierna har intresset 

för influenser från olika internationella kök haft en stor påverkan på det svenska köket. Detta 

är inte något nytt för Sverige då det svenska köket ända sedan 1600 talet influerats starkt från 

utländsk matlagning skriver Laurin (2010). Nordisk matlagning är relativt okänd i övriga 

världen, bortsett från smörgåsbordet och nordborna har sig själva att skylla (Brown, 1968). 

Historiskt sätt är det för att överklassen förr ansåg det franska köket som det rätta. Det 

klassiska ”grande cuisine”, det förfinade köket, går inte att finna på våra breddgrader. Ett 

sådant cuisine härstammar från en annan tid då man snarare ville dölja smaken för att råvaran 

förlorat sin fräschör (Brown, 1968).  

I en analys av svenska kokböcker som visar att beteckningen svensk mat som något 

prestigefullt dyker upp först i mitten på 1900-talet (Laurin, 2010). Förr var svensken smått 

generad av husmanskosten men idag är och blir det ett kärt minne av barndomens mat. Idag 

serveras den på fina restauranger (ibid.). Först på 1960-talet, när Tore Wretman satt igång en 

stor kampanj för den svenska matens rehabilitering så lyfts det svenska köket fram ordentligt 

(Laurin, 2010). Det är då svensk matkultur börjar bli en tradition då det tidigare bara varit en 

vana hos svensken (ibid.). 

 



14 
 

Turistens uppfattning om svenska smaker, råvaror och maträtter  

För turisten är det spännande att möta typiskt svensk traditionell och lokal mat. Kroppkakor, 

pärgröt, kolbullar, pölsa, isterband, bruna bönor, blodpudding, gravad lax, fiskbullar, sill, 

surströmming, viltkött, sill, lingon, rökt och gravad lax, löjrom, hjortron, knäckebröd, 

surströmming, ostkaka, kräftor och filmjölk, korv med pommes frites, ostkaka, laxpudding, 

falukorv, ungspannkaka, ärtsoppa, matjessill, pytt i panna, köttbullar, Janssons Frestelse och 

leverpastej är exempel på typiska svenska råvaror, smaker och maträtter som turister möter 

(Hägg, 2008; Laurin, 2010; Bordás & Sjöberg, 2011).  

Det finns dock kritik mot den svenska husmanskosten som lyfts fram av intervjuade i Laurins 

(2010) studie. Den har låga smaker, är fet och stabbig, en störande sötma, dåligt smaksatt och 

långtråkig och har en för hög salthalt (Hägg, 2008; Laurin, 2010). Den svenska 

husmanskosten får dåligt betyg (Laurin, 2010) men resultat visar även positiva aspekter med 

den svenska maten (Bordás & Sjöberg, 2011). Svensken tillreder sin mat med enkla metoder 

som ger ett fräscht intryck (Bordás & Sjöberg, 2011). De svenska metoderna som att röka, 

torka och grava lyfts fram som styrkor i den svenska matlagningskonsten. Klimatet och den 

rena naturen bidrar till aromrika och högklassiga råvaror (Bordás & Sjöberg, 2011). Sverige 

har ren mat som är modern och lätt, och svenska kockar är bra på näringslära (ibid.). 

Typiska svenska råvaror, smaker och maträtter 

Det finns en beståndsdel som dagligen visar att kosten i Sverige bygger på råvaror från 

naturen och jorden och det är potatisen (Brown, 1968). Många svenskar äter potatis både till 

lunch och middag. Svenskens vördnad för potatis har sina rötter i historien. Det var oftast den 

råvara som fanns även om skörden slagit fel, det var en livräddare men trots det tog det tid 

innan den slog igenom. Ett tecken på den vördnad svensken visar för potatisen är priset på 

färskpotatis på våren skriver Brown (1968). I Sverige odlas över hundra olika potatissorter 

(LRF, 2014a). Arealen som det växer potatis på i Sverige är lika stort som 54 000 

fotbollsplaner, varje svensk äter ungefär 45 kilo potatis årligen och 90 % av den är odlad i 

Sverige (ibid.).  

En av Sveriges viktigaste råvaror är spannmål. Det vanligaste odlade i Sverige är råg, korn, 

vete, havre och rågvete (LRF, 2014b). Vete är det som det odlats mest av, vete används till 

bakning av bröd för sina goda egenskaper och högt innehåll av gluten (ibid.). Rågen har odlats 

i Sverige sedan järnåldern, råg bakas det också bröd på men det innehåller inte lika mycket 

gluten och blir inte lika luftigt som vetebröd. Korn är Sveriges äldsta spannmål, det finns fynd 
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från stenåldern (LRF, 2014b). Korn odlas till djurfoder och öltillverkning, men används även 

till gröt och bröd. Havre används som djurfoder till största del, men det görs även gryn och kli 

av den (ibid.).  

Äpple är den vanligaste frukten i Sverige, de mest förekommande sorterna är de lagringsbara, 

t.ex. Aroma och Ingrid Marie (LRF, 2014c). Under sommaren är Sverige helt självförsörjande 

på jordgubbar, det skördas runt 15 miljoner ton per år, och varje svensk äter 3-4 liter om året 

(ibid.)  

Brown (1968) skriver att det kanske intressantaste köttet som svenskarna har är renkött, och 

att det är svårtillgängligt utanför Norden. År 1789 gav regerande kungen bönder rätt att jaga 

vilt på sin egen mark (Tellström, 2012). 

Filmjölk och filbunke är mjölkprodukter som syrats för att få längre hållbarhet (svenskmjölk, 

2014a). Yoghurt är ytterligare en syrad mjölkprodukt, som har sitt ursprung i södra Europa 

och har funnits i Sverige sedan tidigt 1900 tal (idid.). Den hårdost som vi idag äter 18 kilo per 

person av i Sverige (Jordbruksstatistisk årsbok, 2013) har om man tittar bakåt en kort historia 

på det svenska bordet (Tellström, 2012). Smör är något som ätits av människan i över 

fyratusen år, smör tillverkades från början för att konservera färsk mjölk (svenskmjölk, 

2014b). Undersökningar visar att mjölken ger det svenska folket en stor del av den dagliga 

näringen. Mjölk är ett av de livsmedel med mest näring, och det bidrar till att i Sverige ska 

barn i skolan erbjudas mjölk som dryck till maten (svensk mjölk, 2014c). 

Tellström (2012, muntlig uppgift) menar att det är först på 1500-talet som kryddor som kanel, 

peppar, kardemumma, idag kända svenska smaker kom till Sverige. Mat kryddades dess innan 

inte utan smakade salt, rökt, sött och syrligt från ättikan (Tellström, 2012, muntlig uppgift). 

Svecia osten, falukorven, kalix löjrom och spettekaka är exempel på några ursprungsskyddade 

svenska råvaror och produkter (Tellström, 2012). Utvecklingen som sker av Nordens 

gastronomiska identitet är inte möjligt utan dess matkulturarv som skapats av klimatet, 

naturen och djuren (Jönsson, 2012). 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att utifrån en konsumentgrupp kartlägga och analysera begreppet 

svenska smaker med fokus på mat, smak och måltidsupplevelser.  
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Metod och material 
I följande avsnitt kommer studiens metod förklaras och det materialet som används redovisas. 

Tillvägagångssätt 
Bakgrunden är en litteraturstudie. Författarna till denna studie har i samråd med handledaren 

arbetat fram ett enkätformulär (bilaga 2). Under processen att ta fram enkätfrågorna utfördes 

en mindre pilotstudie. Enkäten fördes in i ett webbaserat program som kallas EyeQuestion, 

som är ett program framtaget för konsumentundersökningar och sensoriska tester. En 

enkätlänk publicerades i två slutna Facebook grupper. Webbsurveyn pågick mellan 1/5 2014 

till 12/5 2014. När datainsamlingen var gjord, sammanställdes resultatet utifrån råmaterialet. 

 

Metodval 
Valet av metod föll på enkätundersökning som är en kvantitativ metod, en passande metod när 

man önskar generalisera svar utifrån en grupps åsikter (Bryman, 2011). En metod som en 

kvantitativ enkät är även bra då den är anonym och för att det inte finns någon intervjuareffekt 

på konsumenterna (Bryman, 2011). Metoden är även bra för att se skillnader i mönster och 

beteenden (Patel och Davidsson, 2011). Metoden enkätundersökning ansågs lämplig för 

studiens syfte för att få en snabb och enkel datainsamling med en stor och bred 

konsumentgrupp (Bryman, 2011). 

Litteraturstudie 

Utifrån databaserna som Örebro Universitet rekommenderar för ämnet Måltidskunskap och 

värdskap har databassökningar gjorts i Food science and Technology Abstracts (FSTA) och 

Diva. De artiklar som används i den teoretiska bakgrunden är framtagna genom sökning i 

databaserna och har påträffats med hjälp av sökord: Food, culture, Sweden, new traditions, 

Eating habits och Swedish taste. Artiklar som använts bedömdes innehålla relevant material 

för studien. Annan litteratur som ansetts relevant har sökts via källor så som böcker, 

internetkällor och statistiska verk. 

 

Enkätutformning 
Enkätfrågorna och svarsalternativen skapades utifrån litteraturstudien, uppsatsförfattarnas 

tidigare kunskaper i ämnet och med studiens syfte i åtanke. Frågorna testades på en mindre 

grupp människor i uppsatsförfattarnas närhet och reviderades till den slutgiltiga enkäten (se 
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Bilaga 2). Att frågorna först prövades på en mindre grupp var i syfte att öka studiens validitet 

(Bryman, 2011).  

Enkätformuläret bestod av sammanlagt 27 frågor (se bilaga 2). Fråga 1- 4 behandlade 

demografi, dessa frågor ställdes i syfte för att kunna gruppera svar utifrån demografin för en 

djupare analys (se bilaga 2). Frågorna 5-8 var bildfrågor, som skulle få konsumenterna att 

börja associera till ämnet (se bilaga 2). Fråga 9-11 var öppna frågor där konsumenterna 

ombads fritt ange 1-3 svar (se bilaga 2). Fråga 12-24 var frågor med fasta svarsalternativ (se 

bilaga 2). Konsumenterna ställdes inför frågor där råvaror inom en kategori skulle bedömas 

enskilt med hur väl de symboliserar svensk smak. Detta skedde på en likertskala mellan 1-5 

där 1 inte alls symboliserar och 5 symboliserar mycket väl. Då likertskala mäter ytterligheter 

av attityder och beteenden och ofta används vid enkätformulär valdes detta (Bryman, 2011). 

Fråga 25 var en fråga med fasta svarsalternativ där konsumenten ombads ange tre av 

alternativen (se bilga 2). Fråga 26 var en fråga med fasta alternativ och där konsumenten 

ombads ange ett av dessa (se bilaga 2). Enkäten avslutades med en öppen fråga där 

konsumenten uppmanades ange 3-5 fria svar (se bilaga 2). Både öppna frågor och frågor med 

svarsalternativ har tillämpats i enkäten, detta motiveras med att de frågor med slutna 

alternativ fungerar som kontrollfrågor till de öppna frågorna. Kontrollfrågornas syfte är att 

öka studiens rehabilitet (Bryman, 2011). 

Konsumenterna ombads att besvara enkäten online via en webbsajt, detta brukar kallas 

Webbsurveys (Bryman, 2011). Detta gjordes via programmet EyeQuestion software - All-in-

one Software solution (Logic8.nl, 2014) vilket är ett program som man kan konstruera 

frågeformulär för att samla in data vid konsumentundersökningar och sensoriska analyser.  

Urval 
Ett bekvämlighetsurval har tillämpats i denna studie. Ett bekvämlighetsurval är ett urval som 

görs för att enheterna där enkäten ska spridas är lättillgängliga för forskaren (Bryman, 2011; 

Trots, 2012). Inbjudan till undersökning publicerades på ICAs, EMVs (egna märkesvaror) 

slutna Facebook sida med totalt 1022 medlemmar, och i en Facebookgrupp med studenter vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan med närmare 500 medlemmar. Studiens urval 

motiveras genom en bredd av ålder, kön och bostadsort i konsumentgruppen eftersöktes i 

största mån. 
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Insamling och bearbetning av data 
När enkäten var avslutad hämtades rådata och omformaterades till ett dokument i Microsoft 

Excel, där rådata kunde bearbetas. Bearbetningen av alla svar gjordes fråga för fråga, och 

sammanställdes. Metoden för bearbetningen skilde sig beroende på typen av fråga. 

Landskapen som konsumenterna angivit delades in i tre större landsdelar för att underlätta 

bearbetningen. 

De öppna frågorna bearbetades genom att svaren analyserades med hjälp av en internetsida 

(wordel.net, 2014). Sidan visar i form av ett ordmoln, orden i storleksrang, utifrån hur 

frekvent ett ord förekommer. Dessa kontrollräknades sedan i Microsoft Word. Det ansågs inte 

relevant för studiens syfte att redovisa procentsatser eller antal av ordens förekomst. 

Medelvärdet av enkätfrågorna som besvarades på likertskalan med värden från 1-5 räknades 

ut med hjälp av Microsoft Excel. För att underlätta bearbetningen av data bestämdes värdena 

på likertskalan. 1 på likertskalan indikerade på ingen symbolik, 2 = lite symbolik, 3 = varken 

eller, 4 = väl och 5 symboliserade mycket väl. 

Forskningsetisk planering 
Vid undersökningar bör etiska aspekter tas i beaktning (Patel och Davidson, 2003). 

Informationskravet, står för att forskaren ska berätta för deltagarna om syftet och att deras 

medverkande är frivillig (Bryman, 2011). Detta framförs till konsumenterna genom 

informationsbladet som inleder enkätformuläret (se Bilaga 1). Samtyckeskravet förklarar att 

deltagarna har rätt att själva bestämma hur mycket eller hur lite de vill medverka i 

undersökningen. Detta kunde dock inte göras i denna undersökning då det inte skulle gå att gå 

vidare till nästa fråga utan att ha svarat på förgående. Vid de öppna frågorna kunde det dock 

lämnas blankt. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas uppgifter ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet betyder att de nämnda uppgifterna kring 

undersökningen enbart får användas för forskning (Bryman, 2011). Detta krav följs även det 

då insamlad data endast används för studiens syfte.  

Resultat 
I resultatdelen presenteras den data som samlats upp genom enkätundersökning. För att 

tydliggöra de mest relevanta frågorna för studiens syfte presenteras dessa i en löpande text 

men även i stapeldiagram och cirkeldiagram. De övriga frågorna nämns i en kort löpande text.  
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Demografi 
Ålder och kön  

Totalt svarade 663 konsumenter på enkäten. Varav 73 % var kvinnor. Konsumentgruppens 

ålder delades in i fyra åldersspann: 18-29 år, 15 %, 30-34 år, 20 %, 45-59 år, 33 % och 60-100 

år, 32 % (se Figur 1). Skillnaderna anses påverka jämförelserna i senare diskussion.  

Tabell 1: Totalt antal svarande konsumenter i ålder och könsindelning  

Ålder och Kön Ålder Total 

18-29 30-44 45-59 60-100 

Kön 
Man 3% 21 6% 41 8% 53 10% 67 27% (182) 

Kvinna 12% 78 14% 94 25% 166 22% 143 73% (481) 

Total 15% (99) 20% (135) 33% (219) 32% (210) 100%(663) 

 

Landskap 

Konsumenterna fick ange sitt landskap. I figur nedan redovisas landskapens indelning i 

landsdelar i procent (se Figur 2). Norrland 10 %, Svealand 41 %, och Götaland 49 %. 

Fördelningen av konsumentsvaren anses representera spridningen av Sveriges befolkning.  

Tabell 2: Uppdelningen av konsumenter i landsdelarna  

 Landskap Total 

NORRLAND SVEALAND GÖTALAND 

Total 10% (53) 41% (296) 49% (314) 663 

 

 

 

Smaker, råvaror, maträtter och smörgåsbord 

Enkäten fortsatte i tre öppna frågor då konsumenterna skulle uppge tre typiska svenska 

råvaror, tre typiska maträtter samt tre typiska smaker. De öppna svaren har analyserats genom 

sökning av efter de mest frekventa svaren.  

Råvaror i förhållande till ålder  

De fem mest frekventa råvarorna som nämndes av hela konsumentgruppen var potatis, sill, 

lingon, älgkött och mjölk. I den yngre gruppen var de fem mest frekventa svaren potatis, sill, 
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dill, lingon och mjölk. I den äldsta gruppen var de fem mest frekventa svaren potatis, sill, 

strömming, mjölk och lingon. 

Resultatet visar tydlig att potatis, sill, lingon och mjölk är de råvaror som konsumenterna 

anser är typiskt svenska. Dill och strömming är också frekventa svar men skiljde den yngre 

respektive den äldre gruppen åt. Älgkött hade högre frekvens än dill och strömming vid 

analys av hela konsumentgruppen. 

Råvaror som även nämndes frekvent var hjortron, jordgubbar, kaviar, renkött, köttfärs, 

falukorv, dill och ägg. 

Råvaror i förhållande till landsdelar 

I Norrland var potatis, sill, mjölk, lingon och älgkött de fem mest frekventa svaren. Tätt följt 

av strömming, hjortron, renkött och nötkött. 

I Svealand var potatis, sill, mjölk och lingon och strömming de fem mest frekventa svaren. 

Följt av renkött, kaviar, dill, morrötter och köttfärs. 

I Götaland var de fem mest frekventa svaren potatis, sill, mjölk, lingon och knäckebröd. Följt 

av älgkött, strömming, kaviar, jordgubbar, kantareller, hjortron och ägg. 

Smaker i förhållande till ålder  

De tre smakerna som var de mest frekventa svaren var salt, sött och dill. Det var ingen 

skillnad då man såg till åldersgrupperna. Övriga smaker som nämns av konsumenterna är 

kaviar, senap, surt, rökt, syrligt, peppar, kanel och lingon. 

Smaker i förhållande i landsdelar 

I Norrland var salt, kaviar, lingon, dill och socker de fem mest frekventa svaren. Följt av 

hjortron, ättika, sött, vanilj, kanel, surströmming, rökt, fisk, smultron. 

I Svealand var svaren salt, sött, dill, lingon och kanel. Följt av surt, inlagt, peppar, kaviar, 

lakrits, hjortron, sött, blåbär och vitpeppar. 

I Götaland var salt, dill, sött, kaviar och lingon de fem mest frekventa svaren. Följt av syrligt, 

gräddigt, sill, surt, jordgubbar, hjortron, gräslök och senap.  

Smörgåsbordet i förhållande till ålder  
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Sill, köttbullar, lax, ost och ägg är de fem mest frekventa svaren för hela gruppen. Frestelse, 

prinskorv, potatis, bröd och skinka är råvaror med hög frekvens. Det var ingen frekvent 

skillnad då man såg till åldersgrupperna.  

Slutna frågor  
Resultatet presenteras med beskrivande analys och figurer som visar det genomsnittliga värdet 

från likertskalan. Samtliga figurer visas i skala 1-5 där konsumenterna svarat på hur väl det 

tycker att de olika alternativen inom varje kategori symboliserar svensk smak. 1 = Inte alls, 2 

= Lite, 3 = Varken eller, 4 = Väl 5 = Mycket väl. Exakta värden för samtliga svar finns att se i 

bilaga 3. 

Bröd  

Knäckebröd fick högst värde på likertskalan. Knäckebröd anses symbolisera svensk smak 

mycket väl (4,6). Tunnbröd (4,0) anses symbolisera svensk smak väl. Övriga bröd bedöms på 

ett värdeinterval mellan 3,1 och 3,4, på likertskalan och bedöms som varken eller (se Figur 1). 

 

Figur 1: Brödens genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Färska örter 

Dill (4,4) fick högst värde. Gräslök (4,3) och persilja (4,0) ligger nära dill (4,4) och dessa 

världen bedöms symbolisera svensk smak väl, på likertskalan. Resterande kryddor har värden 
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mellan 2,3 och 2,8, dessa världen ligger under värdet som symboliserar varken eller (se Figur 

2). Dessa kryddor med värden under 3,0 anses inte symbolisera svensk smak. 

 

Figur 2: De färska örternas genomsnittliga värden på likertskalan  

Kryddor 

Den kryddan som fick högst värde på likertskalan var vitpeppar (3,9). Resterande kryddor 

med ett värde över 3 men under 3,9 är följande: saffran (3,1), kryddnejlika (3,2), kryddpeppar 

(3,5) kardemumma (3,6), lagerblad (3,6), enbär (3,6) och svartpeppar (3,7) relativt liknande 

värde på likertskalan. Kryddor med det lägsta värdet var kummin (2,8) och kanel (2,7) (se 

Figur 3). 
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Figur 3: Kryddornas genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Grönsaker 

Potatis (4,7) fick högst värde på likertskalan. Rastrerande alternativ med världen som 

symboliserar svensk smak väl till mycket väl var, morot (4,4), kål (4,2) och lök (4,1). 

Alternativ med ett värde över 3 men under 4,1 är gurka (3,8), tomat (3,6), spenat (3,6), 

palsternacka (3,5), broccoli (3,3) och sparris (3,1) (se Figur 3). Alla råvaror i denna kategori 

verkar konsumenterna anse symbolisera svensk smak, men mer eller mindre då ingen ligger 

lägre än 3,0 (se Figur 4). 

 

Figur 4: Grönsakernas genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Mejeri 

Mjölk var den mejeriprodukt som fick högst värde (4,6). Hårdost (4,5), smör (4,3) gräddfil 

(4,3) och vispgrädde (4,3), är råvaror som har ett värde över 4 och tycks representera svensk 

smak väl. Alla mejeriprodukter har ett värde över 3, alla kan då antas symbolisera svensk 

smak då ingen har ett lågt värde (se Figur 5). 
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Figur 5: Mejeriprodukternas genomsnittliga värden på likertskalan  

 

 

Köttprodukter 

Falukorv och köttbullar fick samma värde (4,8) och fick det högsta värdet på likertskalan och 

symboliserar svensk smak mycket väl. De resterande alternativen med ett värde över 4,0 

symboliserar svensk smak väl. Dessa är, isterband, prinskorv, stekfläsk (4,3), blodpudding 

(4,2) och sylta (4,0). Övriga köttprodukter anses symbolisera svensk smak varken eller (se 

Figur 6). 

 

Figur 6: Köttprodukternas genomsnittliga värden på likertskalan  
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Protein från djurriket 

Fläskkött (4,4) fick högt värde. Tätt följt på likertskalan hittar vi storvilt (4,3), insjöfisk (4,1), 

tamfågel och havsfisk (3,9), skaldjur (3,6), lamm (3,3) och viltfågel (3). Dessa protein anses 

utifrån deras värde över 3 symbolisera svensk smak varken eller till väl. Småvilt (2,9) fick ett 

värde under 3 och bedömdes av konsumenterna att ha låg symbolik med svensk (se Figur 7). 

 

Figur 7: Protein från djurrikets genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Protein från havet 

Sill (4,7) och kräftor (4,5) fick högst värde på likertskalan. Konsumenterna bedömer att sill 

och kräftor symboliserar svensk smak mycket väl. Därefter på likertskalan kommer lax och 

abboorre (4,1), rödspätta (3,7), gös (3,7), löjrom (3,6) och blåmusslor (3) (se Figur 8). 
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Figur 8: Protein från havets genomsnittliga värden på likertskalan  

 

 

 

Frukt och bär 

Lingon (4,8) fick det högsta värde på likertskalan. Blåbär (4,7), jordgubbar och hjortron (4,6), 

smultron (4,5), äpple (4,4) och hallon (4,3) fick också höga värden på likertskalan. Alternativ 

med värden under fyra är följande nypon (3,9), päron och körsbär (3,6). Konsumenterna anser 

alla alternativ symbolisera svensk smak (se Figur 9). 

 

Figur 9: Frukt och bärens genomsnittliga värden på likertskalan  
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Söta bröd/kakor 

Kanelbullar (4,8) hade högst värde på likertskalan. Konsumenterna anser att kanelbullen 

symboliserar svensk smak mycket väl. Strax under på likertskalan hittar vi semla (4,7), 

pepparkaka (4,6), prinsesstårta (4,2), sockerkaka (4,4), saffransbröd och rulltårta (4). Dessa 

symboliserar svensk smak väl också. Resterande alternativ som fått ett värde under 4 är 

mandelkubb och drömmar (3,9) samt kardemummaskorpor (3,8) (se Figur 9). 

 

Figur 9: Söta bröd och kakornas genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Dessert 

Jordgubbar med glass/grädde (4,6) hade högst värde på likertskalan. Följande desserter har 

fått ett värde mellan 4,5 och 3,6: äppelkaka med vaniljsås (4,5), ostkaka (4,4), frukt/bärkräm 

med mjölk (4,1), kalvdans (3,8), ris á la Malta (3,6) och enligt konsumenterna symboliserar de 

svensk smak väl till mycket väl. Lite lägre bedömdes fruktsallad (3,5) och saffranspannkaka 

(3,2). Den dessert som fick det lägsta värdet var pannacotta (2,3) och tycks inte symbolisera 

svensk smak lika starkt (se Figur 10). 
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Figur 10: Desserternas genomsnittliga värden på likertskalan 

Tillagningstekniker 

Kokt (4,3) och stekt (4,3), inlagt (4,1) och rökt (4,0) fick högsta värden. Dessa 

tillagningsmetoder anses symbolisera svensk smak väl. Det gjorde även gravat (3,9) och 

grillat (3,9).  Fermenterat (3,0) anses symbolisera varken eller. Under värdet 2 på likertskalan 

återfanns torkat (2,9) och friterat (2,4) (se Figur 11). 

 

Figur 11: Tillagningsteknikernas genomsnittliga värden på likertskalan  

 

En måltidsupplevelse 
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Vid frågan om vad som är mest betydelsefullt vid en måltidsupplevelse ställdes 

konsumenterna inför tre påståenden som skulle bedömas på likertskalan 1-5. De tre 

alternativen fick alla höga värden och resultatet visar att de tre alternativen är betydelsefulla 

vid en måltidsupplevelse. Hur mat och dryck smakar (4,8) fick högst värde på likertskalan. 

Hur mötet vid måliden är mellan människorna som deltar (4,2) på likertskalan. Hur den 

rumsliga omgivningen är (3,9) på likertskalan. (se Figur 12). 

 

Figur 12: En måltidsupplevelses genomsnittliga värden på likertskalan  

 

Smakbeskrivning 

Konsumenterna skulle ge tre svarsalternativ från åtta möjliga (Se bilaga 2). De tre 

beskrivningarna av vilka smaker som symboliserar svensk smak bäst visade sig vara ren och 

naturlig, gräddig och lätt syrlig smak och söt och salt smak. Dessa var det mest frekventa 

kombinationerna.  

Vad beskriver bäst en svensk smak 

Konsumenterna svarade på frågan om vilket alternativ som bäst beskrev en svensk smak 

utifrån sex alternativ.  

33 % svarade, Att smaken/råvan är producerad i Sverige. 26 % svarade, Att smaken är 

traditionsenlig. 14 % svarade Att smaken väcker minnen. 14 % svarade, Att smaken är 

välbekant. 8 % svarade Att smaken är festlig/ högtidlig. 4 % svarade, Att smaken är vardaglig 

Frågan har valts att presenteras i ett cirkeldiagram (se Figur 3). 
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Figur 3: Konsumenternas svar (angivet i procent) på vad som bäst beskriver en svensk smak 

 

Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i resultatdiskussion, metod- och materialdiskussion och 

forskningsetiskt utfall och diskussion. I resultatdiskussionen diskuteras de mest relevanta 

svaren från enkätundersökningen med bakgrunden. I metod- och materialdiskussionen 

diskuteras hur valet av metod och material har fungerat utifrån studien syfte. Vidare 

diskuteras det forskningsetiska utfallet.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på en del samband med tidigare forskning inom ämnet. Ålderspannet i 

undersökningen var mellan 18-100 år, med andra ord tre generationer som är spritt fördelat i 

landet. Dessa två anledningar gör det intressant att diskutera och jämföra olika 

konsumentgrupper i fråga om ålder och landskapsdelar. 

Varför vi tycker om och äter just den mat vi gör finns det många orsaker till (Hultén et al., 

2011; Rapp 2008; Wright et al., 2001). Den främsta aspekten påstås vara den personliga 

preferensen (Broweus et al., 2011). I studiens resultat presenteras konsumentgruppens svar på 

typiska svenska råvaror, först som hel grupp sedan uppdelad i den yngre (18-29 år) och den 
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äldre (60-100 år). Listan på råvaror skiljer sig väldigt lite mellan den äldre och yngre gruppen. 

Sill, potatis, mjölk, älgkött och lingon toppar listan oavsett ålder. Hela konsumentgruppen 

(18-100 år) innefattar tre generationer och det går att anta att dessa preferenser och åsikter har 

gått i arv. Kultur och social miljö som orsaker till val av mat (Broweus et al., 2011; Rapp 

2008; Wright et al., 2001) är även det något som konsumentgruppen antas dela och där av 

stämmer deras svar överrens.  

Strömming var ett av de mest frekventa svaren i den äldre (60-100 år) konsumentgruppen, det 

svaret återfanns betydligt längre ner på listan i den yngre konsumentgruppens (18-29 år) svar. 

En tänkbar förklaring till att strömmingen återfinns som ett frekvent svar hos den äldre (60-

100 år) konsumentgruppen kan vara att det är inlagd strömming som finns i åtanke. 

Inläggningar är en gammal teknik som fortfarande lever kvar idag (Tellström, 2013, muntlig 

uppgift). Det är antagbart att inlagd strömming ligger den äldre gruppen närmare och något de 

minns från sin barndom när inläggning förr var något som var nödvändigt för att konservera 

mat (Tellström, 2013, muntlig uppgift).  

I konsumenternas svar uppdelade efter landsdelar skiljer inte de fyra mest frekventa råvarorna 

sig åt. Potatis, sill, mjölk och lingon var de mest frekventa svaren i alla landsdelarna. I 

Norrland var älgkött de femte mest frekventa svaret. I Svealand var strömming de femte mest 

frekventa svaret. I Götaland var de femte mest frekventa svaret knäckebröd. Dessa skillnader 

är ett bevis på att Sverige är ett avlångt land och innefattar variation i natur och klimat som 

skapar regionala variationer (Laurin, 2010). Då konsumenternas svar ändå stämmer till stor 

del överrens är det antagbart att konsumenterna svarar utifrån Sverige och inte utifrån region. 

Köttfärs är även en frekvent angiven råvara av hela konsumentgruppen. Det kan bero på tacos 

framfart i de svenska hemmen (Solér & Plazas, 2012). Att tacos ses av många som något 

svensk är inte konstigt. Svensk mat sedan 1600-talet influerats av andra länders mat och 

Sverige har alltid varit öppet för ny inspiration från andra kulturer (Linder, 2005). Just den 

populära mexikanska tacosen kan liknas vid hur människor äter vid ett svenskt smörgåsbord. 

Då människan komponerar sin egen anrättning och just detta sätt att äta är något människor i 

Sveriga tycker om. Köttfärsens höga ranking kan även bero på att många har köttbullar i 

åtanke när de svarar. Köttbullen är en identitetsmarkör och ett tydligt varumärke för Sverige 

(Metzger, 2005). Ser vi till svaren som rör köttprodukter och hur konsumentgruppen svarade 

symboliserar köttbullen svensk smak mycket väl. 
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Spannmål kallas ibland Sveriges viktigaste råvara (LRF, 2014b). Konsumenternas svar på 

frågan om hur väl olika bröd symboliserade svensk smak, fick knäckebröd högst värde och 

symboliserade svensk smak mycket väl. Bröd anses av turister och människor från andra 

länder vara något som har en självklar roll på det svenska bordet (Bordás & Sjöberg, 2011). 

Det stämmer väl överens med konsumenternas svar om vad som gärna ser på sitt smörgåsbord 

så återfinns bröd som ett av de mest frekventa svaren, tillsammans med t.ex. potatis och smör. 

Bröd, både hårt och mjukt är även något som ofta serveras utöver den varma maten vid en 

måltid.  

Potatis är en råvara som det både odlas och äts mycket av i Sverige (LRF, 2014a). Långt 

tillbaka i tiden fungerade potatis som en gröda som trots missväxt ändå genererade föda och 

minskade svält (Brown, 1968). Potatisen har även en viktig roll vid smörgåsbordet och äts 

ofta till den traditionella sillen. Tydligt går det att se på resultaten av vad konsumenterna 

angav som typiska svenska råvaror, även här var potatis som förekommer med högst frekvens 

av alla råvaror, oberoende av ålder. Detta resultat kan vara intressant då tidigare studier 

(Rapp, 2008) menar att den traditionella riktiga maten håller på att försvinna. Detta mycket på 

grund av den avsaknaden av tid som människan i det moderna samhället uppger sig att ha 

(Linder, 2005) och då kokar pasta istället för potatis (Rapp, 2008). Då ris och pasta uteslutits 

och inte var några svarsalternativ i denna enkätundersökning går detta inte att utläsa eller 

diskutera i denna undersökning. Tidigare studier visar att dessa influenser även är åldersbunda 

(Bordás och Sjöberg, 2011) och det kan tänkas att den yngre generationen kan ha lättare än 

den äldre generationen att influeras av det moderna och även ha lättare att acceptera det nya.  

Att de mest förkommande smakorden i konsumentgruppen var sött, salt och dill kanske har 

sin förklaring att den svenska matkulturen härstammar från tider när det var livsnödvändigt att 

konservera och spara mat (Tellström, 2012; Linder, 2005). Andra frekventa ord för att 

beskriva svensk smak som konsumenterna anger är senap, kaviar och lingon. Det kan vara för 

att det sensoriska språket inte är ett tydligt språk (Öström, 2004) och det upplevs svårt att sätta 

ord på smaker. Det är lättare ett beskriva en svensk smak som en råvara eller produkt än att 

just försöka uttrycka det i smaker. Då konsumenterna svarar på många av frågorna i enkäten 

kan det antas att konsumenterna associerar till minnen och att detta påverkar svaren. Minnet 

och sinnena skapar måltiden (Granqvist, 2013).  

Att smaken är producerad i Sverige var viktigt för konsument gruppen, hela 33 % angav det 

som bäst beskrev en svensk smak. Tätt följt av att det skulle vara en smak som är 
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traditionsenlig. Det intressanta med dessa svar är om man ser till frågan och frågor rörande 

råvarugrupperna och t.ex. frågan som behandlar bär och frukter. Konsumentgruppen angav att 

lingon, blåbär, hjortron och jordgubbar symboliserade svensk smak mycket väl medan äpple 

symboliserade väl. Detta trots att äpple är den mest odlade frukten i landet. Att jordgubbar 

symboliserar svensk smak mycket väl är däremot inte konstigt, då 15 miljoner ton skördas 

årligen i Sverige (LRF, 2014c). Alla bären fick högre värde än äpplet kan det tänkas vara för 

att många konsumenter har en starkare association med bär som svenskt. Ett äpple kanske inte 

frambringar ett lika starkt barndomsminne som en korg med vilda bär. 

I tidigare undersökningar visas det att råvarors mervärde är starkt sammankopplat med just 

detta, att människan vill att råvaran ska vara producerad i Sverige (Ekelund, 2004; Jönsson, 

2012). Mervärdet är associationer, kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet kring råvaran 

(Ekelund, 2004). Platsanknytning är idag ett viktigt begrepp inom gastronomin (Jönsson, 

2012) och människors ökande intresse för både gastronomin, etik och miljö kan avläsas i 

resultatet. Konsumenterna svar visar att råvarans ursprung är viktigt för att symbolisera en 

svensk smak. I dagens samhälle är det även högre status att välja ekoligiskt och då mat är en 

stark identitetsmarkör (Metzger, 2005) så kan det tänkas att människor svarar på denna fråga 

utifrån vad de själva vill ses sig som. Men sedan kan det vara en helt annan sak, eller svar då 

det står i affären. Då kanske det är ekonomiska faktorer som styr (Gustafsson, 2004; Öström, 

2004). 

Den svenska traditionella maten sägs vara stabbig, fet, salt, störande hög sötma och låg 

smakintensitet enligt människor från andra länder (Hägg, 2008; Laurin 2010). Trots kritiken 

om att svensk mat smakar lite, svarade enbart 8 % av konsumentgruppen att “Fadd och 

smaklös” beskriver svensk smak. Konsumenterna har inte samma uppfattning om den svenska 

maten gällande smakintensitet. Konsumenterna ombeddes svara med tre av de angivna 

beskrivningarna och den vanligaste sammansättningen av beskrivningar var, ren och naturlig 

smak, gräddig och lätt syrlig smak och söt och salt smak. Svensken upplever även som 

människor från en annan matkultur att maten smakar mycket av salt och har en hög sötma, 

dock säger inte resultatet om sötman är störande. Gräddig smak kan tolkas som en annan 

beskrivning av stabbig. Samtidigt hyllas svenska råvaror av turister som rena, fräscha och rika 

på aromer, vilket kopplas till den rena naturen i landet (Linder, 2005). Det kan tänkas att 

konsumentgruppen även de hade den rena naturen och fräscha råvaror i tanken när de angav 

med ”Ren och naturlig smak” som beskrivande av svensk smak. En annan anledning till ”Ren 

och naturlig” kan vara att konsumenterna påverakas av massmedia. Att svensk mat är ”Ren 
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och naturlig smak” är något som blivit mer uppmärksammat de senare åren, på grund av den 

stora plats det nordiska köket har fått på världens matkarta (Jönsson, 2012). Detta är intressant 

då svensken förr nästan skämdes över den svenska husmanskosten (Laurin, 2010). Idag är 

svensken mer stolt över sitt matarv och det syns tydligt att det håller på att utvecklas (Jönsson, 

2012) 

Konsumentgruppen uppgav att smaken på mat och dryck var av störst vikt vid en 

måltidsupplevelse. Gustafsson et al., (2006) menar att alla delar i FAMM-modellen är lika 

avgörande för måltidsupplevelsen, produkten som symboliserar maten och drycken uppfattas 

dock av konsumenterna väga tyngst. Svenskens syn på en måltid anses negativ, att inte girigt 

njuta av maten som förr i tiden var en begränsad tillgång (Laurin, 2010). Detta kan tänkas 

vara orsaken till att konsumenterna rankade produkten som viktigast i en måltidsupplevelse. 

Mer än 50 % av konsumentgruppen var över 50 år och detta kan ha påverkat resultatet för att 

den äldre generationen visar en större uppskattning och vördnad för maten.  

 

Metod och materialdiskussion 

Metoden enkätundersökning och hur den spreds i de olika kanalerna ansågs vara den bästa 

lösningen för undersökningen då det bidrog till ett brett urval i både ålder, kön och fördelning 

över landet. Norrland har dock en betydligt mindre antal svarade konsumenter men detta har 

även tagits hänsyn till i analysen av data då det behövts. Undersökningen omfattade även fler 

kvinnliga konsumenter men detta ansågs inte nödvändigt att skilja på i analysen av datan. 

Demografin i konsumentgruppen anses ändå vara tillräckligt varierande för att kunna 

generalisera i den mån syftet krävde. 

Bildfrågorna som var med i enkäten har helt uteslutits i analysen då de inte ansetts ha någon 

koppling till syftet. Anledningen till bildfrågorna var mer att få igång konsumenternas 

associationer till Sverige för att underlätta att svara på frågor som kan ha ansätts 

ansträngande.  

Kraven på korrekta problemformuleringar är lika viktiga för både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar, men i de kvantitativa studierna är det svårare att ändra utformningen och 

planeringen då en enkät redan har utformats och delats ut (Bryman, 2011). Missförstånd kring 

frågan då konsumenterna skulle uppge 1-3 svenska smaker upptäcktes när data samlats in. 

Svar som förväntades på frågan var t.ex. sött, salt eller syrligt men de insamlade svaren som 
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angavs var t.ex. dill, senapssmak eller kaviar. Detta hade uppmärksammats under pilotstudien 

men ansågs inte som ett problem. Trotts att svaren inte blev som förväntat analyserades 

svaren på samma sätt som svar från liknande frågor, men har tolkats annorlunda i 

diskussionen.  

Att under bearbetningen särskilja svaren från studenterna vid Restaurang och 

Hotellhögskolan, Örebro Universitet från resterande grupp konsumenter var tanken från start. 

Detta ansågs senare inte nödvändigt och idén att använda universitetsstudenterna som en 

kontrollgrupp slopades då det inte utgjorde tillräcklig stor del av konsumentgruppen.  

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid enkätundersökningar är att bortfallet kan bli stort 

och att detta kan skapa skevheter i resultatet (Bryman, 2011). Det kan bero på att konsumenter 

tröttnar och inte slutför enkäten. Denna studies försök att minska bortfallet iakttogs genom att 

tydligt förklara syftet och varför undersökningen är viktig för konsumenterna i ett 

informationsblad (Bryman, 2011). Detta har även det tagits i beaktning genom inledande 

intresseväckande bilder för att inspirera konsumenterna, då även det är viktigt menar Bryman 

(2011). En enkät bör inte omfattas av för många öppna frågor (Bryman, 2011) då 

respondenter ofta drar sig för att besvara en enkät de måste skriva mycket i. Enkäten i denna 

studie innehöll fyra öppna frågor och detta ansågs vara en lagom mängd. De öppna frågornas 

utformning skulle underlätta för konsumenterna då instruktionen var att 1-3 eller 1-5 ord 

efterfrågades. Nackdelar med öppna frågor är bland annat att det tar tid att koda (Bryman, 

2011). Det upptäcktes vid bearbetning av rådatan av de öppna frågorna. Planeringen av 

bearbetningen var att använda ett analysprogram i EyeQuestion. När data samlats in och 

bearbetningen skulle inledas uppstod tekniska problem. Det gick inte att använda programmet 

som skulle sammanställa data på grund av serverfel. Där av fick bearbetningen göras med 

andra betydligt mer tidskrävande metoder. 

Enkäten hade ett planerat startdatum, som fick flyttas fram på grund av olika orsaker. Det 

resulterade i att enkäten samlades in efter färre antal dagar än planerat. Trots att enkäten låg 

ute färre dagar än planerat uppnåddes det önskade antalet (minimum 500 respondenter) 

svarande konsumenter. Metoden enkät fungerade väl i förhållande till syftet och slutsatserna 

då den insamlade data som enkäten gav gick väl att analysera och reflektera över. Ämnet 

Måltidkunskap och värdskap kunde kopplas samman genom att konsumenterna svar inte 

endast är till fördel för detaljhandel utan även för åsikter gällande konsumtion inom 

restaurang som ligger under ramen Måltidskunskap och värdskap.  
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Författarna till studien är medvetna om att ett antal referenser som används i bakgrunden kan 

anses gamla, dock anser författarna att detta inte påverkar i stor utsträckning. Ämnet som 

uppsatsen behandlar och fakta från dessa referenser anses inte påverkas av åldern på 

referensen. I kombination med nyare källor anses detta snarare ge en tyngd till arbetet. Något 

som även anses ge tyngd till arbetet är studierna som används i bakgrunden som undersökt 

vad turister anser om svensk mat. 

Då antalet konsumenter var stort i undersökningen går det att generalisera svaren. Det måste 

dock nämnas att den största gruppen av svarande konsumenter var äldre men detta har tagits i 

bejakning. 

Reliabiliteten styrks då tidigare undersökning visar samma eller liknande svar som denna 

undersökning. Detta styrks även genom resultaten från de frågor med slutna svarsalternativ då 

svaren stämmer överrens med svaren i de öppna frågorna. Detta har alltså ökat reliabiliteten 

och gör det även generaliserbart. Validiteten syftar till att se hur väl slutsatserna kunde 

fastställas och hur undersökningen mätte det som skulle mätas. Detta är möjligt då 

konsumenterna anses kunniga inom ämnet och det anses att konsumenterna hade hög kunskap 

inom det som skulle besvaras då det handlar om enskilda tankar och preferenser kring något.  

 

Forskningsetiskt utfall och diskussion  
Det största etiska dilemmat som uppkommit under arbetets gång är hur språket ska föras runt 

beskrivningen ”svenskt”. Ord, utryck och formuleringar kring ämnet kan uppfattas som 

stötande och ämnet kan vara känsligt att diskutera. Uppsatsförfattarna har under arbetet 

beaktat detta och lägger ingen egen värdering i begreppet ”svenskt”. Dock anser författarna 

att det inte varit möjligt att ta bort begreppet då det innefattas i syftet. 

De etiska aspekterna och de kraven (Bryman, 2011) som bör beaktas vid forskning har kunnat 

följas under hela forskningsprojektet. Dock har det medfört bortfall vid de öppna frågorna.  

Slutsatser 

Hur maten och drycken smakar, hur den rumsliga omgivningen är och hur mötet mellan 

människorna som deltar i måltiden tycks vara betydelsefull vid en måltidsupplevelse. Den 

genomförda studien visar att smaken av Sverige kan beskrivas med fyra råvaror, potatis, sill, 

mjölk och lingon och smakorden sött och salt. Det går även tydligt att se att det tidigare 
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omskrivna svenska matkulturarvet präglar de smaker som anses svenska. Är råvaran 

producerad i Sverige tycks detta påverka uppfattningen och symboliken med svensk smak blir 

starkare. Smaker som väcker minnen från barndomen tycks associeras starkt med svenska 

smaker. Smaker av råvaror som passar för produktion och lever vilt i Sverige anses vara 

svenska smaker. Det svenska skafferiet har karakteristiska drag från det nära sambandet med 

skog, hav, sjö och odlingsbar mark. Den mat som kommer från den svenska naturen blir en 

identitetsmarkör för den människan som förtär den. Trotts att matkulturen ständigt får nya 

influenser verkar konsumenterna måna om att värna om den traditionella svenska maten och 

smaken.  

Praktisk användning och vidare forskning 

Restaurang- och detaljhandelsbranschen får genom denna studie en större inblick i vad deras 

gäster och kunder anser är och symboliserar svensk smak. Det kan komma att underlätta 

marknadsföring och produktutveckling.  

Vidare intressanta forskningsfrågor att ställa kan tänkas vara att fråga konsumenter varför de 

anser dessa smaker och råvaror symboliserar svensk smak. Då denna studie inte undersökte 

anledningen till varför konsumeter svarade som de gjorde utan enbart fokuserade på vad 

konsumenter ansåg var svenska smaker.  
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 Bilaga 1 

Informationsblad om uppsatsprojektet Svenska smaker 
 
Du får detta informationsblad för att du är kund hos Ica och valt att vara med i en 
enkätundersökning. Denna enkätundersökning sker under ett examensarbete i ett samband 
med Ica och två studenter vid Grythyttans Hotell- och Restaurangskola. 
 
Vi är två studenter som läser tredje året på programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör 

som skriver vårt examensarbete i samarbete med Ica. 

 

Det övergripande syftet med studien är att kartlägga och analysera begreppet svenska smaker 

utifrån ett sensoriskt perspektiv med fokus på mat och måltidsupplevelser. 

 
Vi vill rikta ett stort tack till Dig som är med och genomför denna enkätundersökning, det 
kommer att hjälpa oss i vår studie och förhoppningsvis kan vi föra ett resonemang och få ett 
användbart resultat. 
 
Amanda Ahlström och Alexandra Södergren 
 
Vid frågor kontakta: 
Åsa Öström 
Professor vid restaurang- och hotellhögskolan 
asa.ostrom@oru.se 
019-302011 
 

 

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 2 
ENKÄTFRÅGOR  

1: Ange kön 

Man 

Kvinna 

 

 

2: Ålder 

18-29 år 

30-44 år 

45-59 år 

60-100 år  

 

 

3: I vilket landskap bor du?  

Blekinge   

Bohuslän   

Dalarna   

Dalsland   

Gotland   

Gästrikland 

Halland   

Hälsingland 

Härjedalen 

Jämtland   

Lappland   
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Inte alls Mycket väl 

Medelpad   

Norrbotten 

Närke   

Skåne   

Småland   

Södermanland 

Uppland   

Värmland   

Västerbotten 

Västergötland 

Västmanland 

Ångermanland 

Öland   

Östergötland 

 

4. Är du student vid Restaurang och Hotellhögskolan, Örebro Universitet? 

Ja 

Nej 

 

 

5: Ange hur väl Du tycker bilden symboliserar Sverige 
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Inte alls 

Inte alls 

Inte alls 

Mycket väl 

Mycket väl 

Mycket väl 

 

6: Ange hur väl Du tycker bilden symboliserar Sverige 

 

 

 

 

7: Ange hur väl Du tycker bilden symboliserar Sverige  

 

 

8: Ange hur väl Du tycker bilden symboliserar Sverige  

 

 

9: Nämn 1-3 råvaror som Du anser vara typiskt svenska 

 

 

 

 

 

 

10: Nämn 1-3 maträtter du anser vara typiskt svenska 

 

 

 

 

 

 

11: Nämn 1-3 smaker Du anser vara typiskt svenska 
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12: Ange hur väl Du tycker dessa bröd symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Knäckebröd      

Kavring      

Bröd bakat 

på råg      

Surdegsbröd      

Bröd bakat 

på vete      

Tunnbröd      

 

 

13: Ange hur väl Du tycker dessa örter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Dill      

Basilika      

Timjan      

Gräslök      

Persilja      

Rosmarin      
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Citronmeliss      

Körvel      

 

 

14: Ange hur väl Du tycker dessa kryddor symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Kanel      

Saffran      

Vitpeppar      

Kardemumma      

Lagerblad      

Kryddnejlika      

Kryddpeppar      

Svartpeppar      

Kummin      

Enbär      

 

 

15: Ange hur väl Du tycker dessa grönsaker/rotfrukter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Morot      

Potatis      

Kål      
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Gurka      

Tomat      

Spenat      

Palsternacka      

Lök      

Broccoli      

Sparris      

 

 

16: Ange hur väl Du tycker dessa mejeriprodukter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Vispgrädde      

Mjölk      

Gräddfil      

Creme 

fraiche      

Filmjölk      

Hårdost      

Mjukost      

Messör      

Filbunke      

Smör      

Yoghurt      
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17: Ange hur väl Du tycker dessa köttprodukter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Falukorv      

Köttbullar      

Isterband      

Prinskorv      

Stekfläsk      

Kokt skinka      

Sylta      

Tjälknöl      

Pastej      

Blodpudding      

 

 

18: Ange hur väl Du tycker dessa protein från djurriket symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Nöt      

Fläsk      

Lamm      

Viltfågel 

(vildand, 

fasan, 
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tjäder) 

Storvilt 

(ren, älg, 

hjort) 
     

Insjöfisk 

(aborre, 

gös) 
     

Skaldjur 

(räkor, 

krabba, 

kräfta) 

     

Tamfågel 

(kyckling, 

kalkon) 
     

Havsfisk 

(makrill, 

torsk, 

rödspätta) 

     

Småvilt 

(hare, 

kanin) 
     

 

 

19: Ange hur väl Du tycker dessa fisk/skaldjur symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Lax      

Kräftor      
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Räkor      

Sill      

Ål      

Löjrom      

Blåmusslor      

Gös      

Aborre      

Rödspätta      

 

 

20: Ange hur väl Du tycker dessa bär/frukter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Äpple      

Jordgubbar      

Lingon      

Blåbär      

Hjortron      

Päron      

Plommon      

Nypon      

Körsbär      

Smultron      

Hallon      
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21: Ange hur väl Du tycker dessa bakverk/söta bröd symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Kanelbulle      

Sockerkaka      

Pepparkaka      

Semla      

Saffransbröd      

Prinsesstårta      

Kardemummaskårpor      

Drömmar      

Mandelkubb      

Rulltårta      

 

 

22: Ange hur väl Du tycker dessa desserter symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Ostkaka      

Äppelkaka med 

vaniljsås      

Frukt/bärkräm 

med mjölk      

Marängsviss      
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Pannacotta      

Jordgubbar med 

glass/grädde      

Kalvdans      

Saffranspankaka      

Ris á la Malta      

Fruktsallad      

 

 

23: Ange hur väl Du tycker dessa tillagningstekniker symboliserar svensk smak 

 Inte alls    Mycket väl  

Kokt      

Grillat      

Stekt      

Rökt      

Inlagt      

Gravat      

Torkat      

Friterat      

Fermenterat 

(jäst, t.ex. 

isterband) 
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24: Ange hur betydelsefullt dessa påståenden är för Dig i en måltidsupplevelse  

 

 
Inte 

betydelsefull 
   

Mycket 

betydelsefull 

Hur maten och 

drycken 

smakar 
     

Hur den 

rummsliga 

omgivningen 

är (dukning, 

ljus, 

ljud,inredning) 

     

Hur mötet 

mellan 

människorna 

som deltar i 

måltiden är 

     

 

 

25: Ange 3 av följande påståenden som Du tycker beskriver svensk smak 

 

Fadd och 

smaklös 

Kryddstark och 

aromrik smak 

Fet och 

rik smak 

Söt och 

syrlig 

smak 

Gräddig och 

lätt syrlig 

smak 

Sval och 

fräsch 

smak 

Ren och 

naturlig 

smak 

Söt och 

salt 

smak 

        

 

 

26: Vilket av följande alternativ beskriver bäst en svensk smak för dig 
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Att smaken/råvaran är producerad i Sverige 

Att smaken är välbekant 

Att smaken väcker minnen 

Att smaken är traditionsenlig 

Att smaken är vardaglig 

Att smaken är festlig/högtidlig 

 

27: Nämn 3-5 smaker (råvaror, maträtter) som Du inte vill vara utan på det svenska 

smörgåsbordet 

 

Stort tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3 

Bröd 
Knäckebröd: 4,6 
Kavring: 3,4 
Bröd bakat på råg: 3,4 
Surdeg: genomsnitt 3,1,  
Bröd bakat på vete: 3,3  
Tunnbröd: 4,0  
 
 
Färska örter: 
Dill: 4,4  
Basilika: 2,3  
Timjan: 2,8  
Gräslök: 4,3  
Persilja: 4,0   
Rosmarin: 2,6  
Citronmeliss: 2,4  
Körvel: 2,6  
 
 
Kryddor 
Kanel: 2,7  
Saffran: 3,1  
Vitpeppar: 3,9  
Kardemumma: 3,6 
Lagerblad: 3,6  
Kryddnejlika: 3,2  
Kryddpeppar: 3,5  
Svartpeppar: 3,7 
Kummin: 2,8 
Enbär: 3,6 
 
 
Grönsaker 
Morrot: 4,4 
Potatis: 4,7 
Kål: 4,2 
Gurka: 3,8 
Tomat: 3,6 
Spenat: 3,6 
Palsternacka: 3,5 
Lök: 4,1 
Broccoli: 3,3 
Sparris: 3,1 
 
 
Mejeri 
Vispgrädde: 4,3 
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Mjölk: 4,6 
Gräddfil: 4,3 
Creme fraiche: 3,4 
Filmjölk: 4,5 
Hårdost: 4,5 
Mjukost: 3,3 
Messmör: 4 
Filbunke: 3,8 
Smör: 4,3 
Yogurt: 3,1 
 
 
Köttprodukter 
Falukorv: 4,8 
Köttbullar: 4,8 
Isterband: 4,3 
Prinskorv: 4,3 
Stekfläsk: 4,3 
Kokt skinka: 3,9 
Sylta: 4 
Kärlknöl: 3,8 
Pastej: 3,7 
Blodpudding: 4,2 
 
 
Protein från djurriket 
Nöt: 4,1 
Fläsk: 4,4 
Lamm: 3,3 
Viltfågel: 3 
Storvilt: 4,3 
Insjöfisk: 4,1 
Skaldjur: 3,6 
Tamfågel: 3,9 
Havsfisk: 3,9 
Småvilt: 2,9 
 
 
 
Protein från havet 
Lax: 4,1 
Kräftor: 4,5 
Räkor: 4 
Sill: 4,7 
Ål: 3,6 
Löjrom: 3,6 
Blåmusslor: 3 
Gös: 3,7 
Abborre: 4,1 
Rödspätta: 3,7 
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Frukt och bär 
Äpple: 4,4 
Jordgubbar: 4,6 
Lingon: 4,8 
Blåbär: 4,7 
Hjortron: 4,6 
Päron: 3,6 
Plommon: 3,7 
Nypon: 3,9 
Körsbär: 3,6 
Smultron: 4,5 
Hallon: 4,3 
 
 
Söta bröd/kakor 
Kanelbullar: 4,8 
Sockerkaka: 4,4 
Pepparkaka: 4,6 
Semla: 4,7 
Saffransbröd: 4 
Prinsesstårta: 4,2 
Kardemummaskorpor: 3,8 
Drömmar: 3,9 
Mandelkubb: 3,9 
Rulltårta: 4 
 
 
Dessert 
Ostkaka: 4,4 
Äppelkaka med vaniljsås: 4,5 
Frukt/bär -kräm med mjölk: 4,1 
Marängsviss: 3,5 
Pannacotta: 2,3 
Jordgubbar med glass/grädde: 4,6 
Kalvdans: 3,8 
Saffranspannkaka: 3,2 
Ris á la Malta: 3,6 
Fruktsallad: 3,5 
 
 
 
Tillagningstekniker 
Kokt: 4,3 
Grillat: 3,9 
Stekt: 4,3 
Rökt: 4 
Inlagt: 4,1 
Gravat: 3,9 
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Torkat: 2,9 
Friterat: 2,4 
Fermenterat: 3 
 
  
Betydelsefullt i en måltidsupplevelse: 
Hur mat och dryck smakar: 4,8 
Hur den rumsliga omgivningen är: 3,9 
Hur mötet vid måliden är mellan människorna som deltar: 4,2 
 
 
Vilket av följande alternativ beskriver bäst en svensk smak för dig 
Antal svar 
 
1 Att smaken/råvaran är producerad i Sverige 180 st 
2 Att smaken är välbekant 77 st 
3 Att smaken väcker minnen 84 st 
4 Att smaken är traditionsenlig 146 st  
5 Att smaken är vardaglig 42 st 
6 Att smaken är festlig/ högtidlig 23 st 
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