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Abstract 
 

North of the city of Stockholm lies the area called Södra Roslagen composed of several 

municipalities. The purpose of this essay is to discover how local informants describe the food 

culture of the region and analyse why some types of food are mentioned and others are 

excluded. Several people within the food industry of Södra Roslagen were given surveys 

asking them to describe the food habits of the area, from commodities and certain dishes to 

traditions. These answers were analysed using the theories regional food, regiocentrism, 

revitalisation, placeless food and the idea of viewing culture through the long and the short 

perspective. 

 

One informant mentioned that professionals in the food industry of the region tend to follow 

trends from the rest of the world and another that many producers work with ecological 

requirements. Södra Roslagen was also defined by some as having a taste of summer as this 

coastal area sees an influx of visitors during that season. Mostly though, the informants 

struggled with defining the food of the area with a few identifying it as anonymous. This 

might be due to no marketing attempts having been made to give foods of the area a regional 

profile or add a symbolic value. It might also be because these municipalities are composed of 

many families originally from various places of the world. Therefore this cultural melting pot 

has a rich mixture of global food instead of things the locals would specifically associate with 

the region. Instead of using a short term perspective and mentioning this foreign food as part 

of the contemporary culture of Södra Roslagen the informants use the longer perspective 

where traditions need to have existed in a place for many years for them to be considered as 

part of the regional culture and contemporary culture is ignored. 
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Inledning 

 

 Man kan skryta med mat, ställa in sig med mat eller rent av visa sitt förakt med 

 mat, och man kan visa sin regionala eller nationella härkomst med mat. Maten 

 och ätandet är kort sagt ett av våra tydligare uttrycksmedel för kulturell 

 identitet.
1
  

 - Etnologen Anders Salomonsson om matens kulturella värde. 

 

Bakgrund 

Vad är det som gör att kunskapen om vissa regioners mattraditioner är starkare än andras? 

Ölands kroppskakor och den småländska ostkakan är kända över hela Sverige men känner 

folk till vad som anses vara typisk mat från till exempel Närke eller Västmanland? Skulle 

större delen av den svenska befolkningen kunna svara på vad som ses som traditionell mat 

från Stockholm? Anders Salomonsson undersöker vad som gör att det finns ”fastare 

föreställningar om vissa landskaps kulturella särart än om andras”. Handlar det om väldigt 

tidig marknadsföring eller har vissa regioner behållit egna traditioner medan resten av landet 

tagit till en mer homogen kultur? Har de lyckats hålla sin dialekt mer opåverkad av 

riksspråket?
2
 Salomonsson pekar på det senare och skriver att Sverige har en svag 

regionalisering. Att förutom Skåne, Gotland och Jämtland, som är tydliga regioner, så är det 

resterande landet väldigt homogent, men självklart med lokala, kulturella variationer. Det han 

menar är att de här variationerna ofta inte håller sig till endast en region utan att de är 

gränsöverskridande. Något som är väldigt typiskt för ett landskap är ofta även till viss mån 

närvarande utanför dess gränser och därför är inte landskapen så kulturellt unika som en stor 

del av befolkningen vill att de ska vara.
3
 En anledning kan vara det faktum att Sverige som 

nationalstat funnits i många fler år än många andra europeiska länder. ”De regionalpolitiska 

motsättningarna som en gång fanns har slipats ner av århundraden av samexistens samt ett 

ganska hårdhänt riksstyre från vasakungarna och framåt.”
4
 Efter flera sekler som nationalstat 

har Sverige blivit relativt homogent och saknar idag lika många tydliga och självklara 

regionala skillnader som i många andra europeiska länder. Den mat som funnits i landet under 

                                            
1
 Salomonsson, A. (1994). ”Pitepalt, värmlandskorv och äggakaka. Om mat, regioner och regional mat”, s. 244 

2
 Salomonsson, A. 1994, s. 238 

3
 Salomonsson, A. 1994, s. 101 

4
 Salomonsson, A. 1994, s. 102 
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en lång tid, husmanskosten, skiljer sig marginellt från landskap till landskap, med skillnad i 

till exempel kryddningen. Andra skillnader är val av grönsaker vilket uppstått på grund av 

naturens variation över det avlånga landet.  

 

År 2010 lanserade ICA Sveriges nya landskapsrätter där Sveriges inofficiella landskapsrätter 

listades efter att människor fått skicka in förslag. Boken utnämnde helstekt strutsbiff med 

rotfrukter till Södermanlands rätt.
5
 Det här överraskade då strutsen inte är något man vanligen 

pratar om i det svenska köket. Detta djur som bara förekommer vilt i Afrika kan väl inte 

räknas som en traditionell råvara i Sverige? Först behöver man definiera tradition. Vanligtvis 

tänker man sig att något traditionellt är något som funnits en längre tid, men en tradition 

behöver inte ha uppnått en viss ålder för att vara giltig. I det här fallet handlar det om en 

samtida tradition. Strutsköttet har på senare år blivit en vara som produceras med hög kvalitet 

i Stockholms län. Definitionen av kultur och tradition sätts här under granskning. Vid ordet 

tradition tänker man nästan genast bakåt i tiden. Traditioner är något som förekommit en 

längre tid och i det svenska kökets fall tänker man på sådant som köttbullar, falukorv och 

pyttipanna. Det är matprodukter som funnits i Sverige i många år. Traditioner skapas dock 

konstant och det finns inget i definitionen av svensk mattradition som tyder på att man bara 

menar mat som uppnått en viss ålder. Det är så de ansvariga för Sveriges nya landskapsrätter 

ser på traditioner och just därför ingår exotiska, eller i varje fall nya, rätter som till exempel 

den helstekta strutsbiffen som inte haft en särskilt långvarig historia i det svenska köket. 

Istället för att blicka bakåt ser de på nuet och den, av vissa etnologiska forskare bortglömda, 

samtida kulturen. 

 

Den ursprungliga idén för uppsatsen kom efter att ha hört talas om regeringens satsning 

Sverige – det nya matlandet. Projektet presenterades 2008 av dåvarande jordbruksministern, 

och nuvarande landsbygdsministern, Eskil Erlandsson vars vision var (och fortfarande är) att 

lyfta fram alla delar av den svenska matindustrin, från producenter och råvaror till kockar och 

specifika maträtter. Man vill genom satsningen belysa Sveriges matkultur och sätta landet på 

den gastronomiska kartan. Förhoppningen är att fler arbetstillfällen ska skapas och att 

Sveriges värde som matdestination ska höjas vilket leder till större turistattraktion. Projektet 

är ett stort identitetsbygge och till exempel så väljs råvaror och rätter ut för att representera de 

olika landskapen. Turister ska inte bara komma från andra länder utan förhoppningen är också 

                                            
5 Gidgård, A. (2010). Sveriges nya landskapsrätter. Stockholm: ICA AB 
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att svenskar ska bli intresserade av resten av landets varierande mattraditioner och resa till 

andra orter i rollen som matturister.
6
  

 

Just diskussionen om hur matkultur kan definieras fick mig att undra hur andra svenskar 

skulle svara om de ombads beskriva det svenska köket. Skulle de direkt svara att den svenska 

matkulturen består av köttbullar och makaroner eller även tänka på hur det ser ut idag där en 

väldigt stor del av befolkningen oftast går till pizzerior eller amerikanska snabbmatskedjor när 

de äter ute? Skulle de hänvisa till både gammalt och nytt eller avfärda den samtida traditionen 

som något ”osvenskt”? Jag funderade över hur den frågan skulle gå hem i en kommun som 

Österåker där jag själv kommer ifrån. Österåkers kommun ligger i Roslagen, ett kustområde i 

Östra Uppland. Tillsammans med kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm 

utgör Österåker det område som kallas Södra Roslagen och som ligger i Stockholms län. 

Större delen av Roslagen ligger i Stockholms län, men de nordligaste delarna tillhör Uppsala 

län. En stor majoritet av de restauranger som finns i Österåkers centrum är antingen pizzerior 

eller östasiatiska. De här restaurangerna har i flera decennier etablerat sig som en del av 

vardagen att det inte finns någon anledning att inte se dem som en betydlig del av just 

Österåkers matkultur. Ändå tror jag att många invånare inte skulle ha några som helst tankar 

på att nämna dem just på grund av att de är av utländskt ursprung. Istället skulle de tänka efter 

en stund för att komma på första bästa restaurang som säljer gammaldags svensk mat. Den 

betänketiden skulle i många fall ta en stund då en övervägande del av restaurangerna i 

Österåker inte är specialiserade på de klassiska svenska rätterna utan oftast har både ägare och 

kockar som härstammar från andra länder. Många av de restauranger som ägs av personer 

uppvuxna i Sverige inspireras dessutom av mat från andra delar av världen och tar till sig av 

internationella kulinariska trender. 

 

 Särskilt Roslagen, med en redan framstående mat- och dryckeskultur och en 

 omedelbar närhet till en fjärdedel av Sveriges konsumenter, har goda 

 möjligheter som matregion.
7
 

 

Citatet är taget från en artikel om Roslagens mat publicerad i Norrtelje Tidning och väckte 

mitt intresse för ämnet mat ännu mer. Att regionen skulle ha en särskilt ”framstående mat- 

                                            
6
 http://www.matlandet.se, 2012-09-20 

7
 http://norrteljetidning.se/hem/2.7967/1.897561-politik-mot-brunsas?articleRenderMode=extra_comment, 

2012-10-25 

http://www.matlandet.se/
http://norrteljetidning.se/hem/2.7967/1.897561-politik-mot-brunsas?articleRenderMode=extra_comment
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och dryckeskultur” var något helt nytt för mig. Jag kunde inte komma på några särskilda rätter 

eller råvaror och började fundera på hur jag själv skulle definiera hemkommunen Österåker 

eller hela Södra Roslagens matkultur. Det mest typiska jag kunde komma på var pizza och om 

något skulle få kallas traditionell rätt skulle det var en särskild pizzerias ”Berga special” som 

är en pizza med gorgonzolaost som huvudingrediens. Det är inget man normalt sett associerar 

med Åkersberga, centralorten i Österåker. Av en annan artikel från Norrtelje Tidning framgår 

det att Roslagen är en stor producent av till exempel lax, gris-, kött- och mejeriprodukter 

genom ett stort antal djuruppfödare. Även alkohol tillverkas, och flera märken av drycker och 

andra matprodukter säljs i resten av Stockholm och i vissa fall över hela Sverige.
8
 Den 

informationen är inte heller vidare känd för invånare som inte jobbar inom matbranschen eller 

på annat sätt har kontakt med den. 

 

Syfte och frågeställning 

Södra Roslagen har hamnat i hela Stockholms läns skugga och just därför görs den här 

studien. Den ska presentera sju lokala informanters egna tolkningar om områdets matkultur 

och se om de anser att det finns något unikt i områdets matkultur som särskiljer det. Det är i 

deras beskrivningar och på sättet de formulerar sina svar om matkulturen som någonting av 

relevans ska upptäckas, och det är i jämförelsen av de här svaren som den kvalitativa 

forskningen ska ske. Syftet är att ta reda på hur sju personer verksamma inom Södra 

Roslagens matbransch definierar sin regions matkultur och det görs genom följande två 

frågeställningar: 

- Vad anser informanterna ingår i matkulturen beträffande vilka rätter, produkter, råvaror och 

vanor som ingår?  

- Varför nämns viss mat medan annan exkluderas? 

 

Avgränsningar 

Som forskare finns det risker i att undersöka något man själv har en personlig relation till. Att 

göra studier i sin hemort kräver att man distanserar sig från ämnet. Min första tanke var att 

göra ett arbete om just Österåker men sedan kom jag på att arbetet också kunde undersöka om 

det fanns en särskild matkultur som kunde sägas tillhöra en bredare region. Därför lades 

grannkommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm till i undersökningen vilket 

                                            
8
 http://norrteljetidning.se/lasarnytt/bloggar/kajsahanssonc/1.852547-kajsa-hansson-c-

?blogPostAction=view_post&postingId=19.338100, 2012-10-25 

http://norrteljetidning.se/lasarnytt/bloggar/kajsahanssonc/1.852547-kajsa-hansson-c-?blogPostAction=view_post&postingId=19.338100
http://norrteljetidning.se/lasarnytt/bloggar/kajsahanssonc/1.852547-kajsa-hansson-c-?blogPostAction=view_post&postingId=19.338100
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gjorde att den slutgiltiga avgränsningen till slut blev hela Södra Roslagen. Det som undersöks 

är en uppfattning om hur dessa grannkommuners mattraditioner beskrivs och om det finns en 

särskilt utmärkande kultur för just hela området Södra Roslagen. En tidig tanke var att 

intervjua vanliga människor i Södra Roslagen och diskutera deras syner på regionens 

matkultur, men i slutändan kändes det mer lovande att bara välja ut personer som jobbar eller 

jobbat inom områdets matbransch. Detta i förhoppningen att deras kunskap om området 

kunde bidra till mer detaljrika svar och i många fall dessutom ge en insyn i hur de själva tänkt 

när de utformat sina menyer. Har de haft tankar på att sälja särskilda rätter förknippade med 

regionen eller har råvaror köpts in från traktens producenter? 

 

Disposition 

Uppsatsens första kapitel inleder med en bakgrund till ämnet och ämnesvalet och fortsätter 

med att beskriva syftet och ställa frågeställningar. Undersökningens avgränsningar förklaras 

och efter dispositionen övergår arbetet till det andra kapitlet som beskriver de teorier som 

använts. Kapitel tre är ”Material och metod” som i detalj beskriver hur empiri samlats in 

genom en utskickad frågelista och hur materialet bearbetats. I det fjärde kapitlet presenteras 

och analyseras det empiriska materialet. Kapitlet har delats upp i fem delar som behandlar 

olika sidor av informanternas svar. Det femte och avslutande kapitlet drar slutsatser av den 

information som framkom i det föregående kapitlet. Analyserna bearbetas för att slutligen 

kunna svara på arbetets frågeställningar. Till sist ges ett förslag på fortsatt forskning och 

arbetet avslutas med en källförteckning och ett exemplar av den frågelista som skickades ut 

till de utvalda informanterna. 

 

Teori 

 

Tidigare forskning 

Studier om matkultur har utförts många gånger inom etnologin och området har analyserats 

genom ett flertal infallsvinklar. Särskilda etnologer som till exempel Anders Salomonsson, 

Anna Burstedt och Susanna Heldt Cassel har arbetat mycket med att analysera Sveriges 

matkultur. Exempel är Salomonssons ”Pitepalt, värmlandskorv och äggakaka”, en studie om 
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regional mat och varför viss mat kommit att få symboliskt värde.
9
 Burstedts ”Platsen är 

serverad!” kan också nämnas, där hon undersöker hur mat används för att uttrycka det unika i 

ett område och hur den här maten låter turister uppleva någonting lokalt.
10

 Flera av dessa 

studier har fungerat som inspiration för det här arbetets process och därför refereras flera av 

just deras verk ett antal gånger i uppsatsen. Teoridelen använder sig av vissa av de tidigare 

nämnda etnologernas idéer, men även flera som kommer att diskuteras senare. En särskild 

studie om de utvalda kommunernas matkultur tycks aldrig ha gjorts tidigare vilket är en stor 

anledning till att just de valdes. 

 

Teoretiskt ramverk 

Begreppen regiocentrism, revitalisering och det långa och korta perspektivet har hämtats från 

Anders Salomonssons text ”Gammal mat med ny mening” och förekommer även i flera andra 

av hans studier om den svenska matkulturen.
11

 Utöver Salomonsson används begreppen 

regional- och platslös mat av Susanna Heldt Cassel respektive Anna Burstedt. Etnologen 

Karin Salomonsson använder ordet displacement med samma innebörd som Burstedts 

platslösa mat. De här termerna kompletteras med geograferna David Bell och Gill Valentines 

beskrivningar av hur regioners symboliska värde tillverkas av människor. Kulturgeografen 

Magnus Bohlin och företagsekonomen samt marknadsföraren Jörgen Elbe skriver om vikten 

av att bevara det unika i regioner. Deras åsikter beskrivs i kontrast till fysikern Bodil Jönssons 

och etnologen Håkan Jönssons syn på traditioner som konstant föränderliga vilket är relevant 

för att förstå varför informanterna valt att berätta om vissa matvanor men ignorerat annan, 

mer nutida mat.  

 

Regional mat, regiocentrism och revitalisering 

Innebörden av ordet region kan variera, men i den här uppsatsen syftar regioner på ett särskilt 

geografiskt område med tydliga och kartlagda gränser.
12

 I detta fall är det Södra Roslagens 

kommuner. Det finns många olika sätt att belysa och studera regional och lokal identitet. 

Varje människa är så pass unik och med inflytande från en mängd åtskilda saker att 

människor som bor på samma gata kan tyckas komma från olika kulturer. Vare sig det handlar 

                                            
9
 Salomonsson, A. 1994, s. 233-245 

10
 Burstedt, A. (2001). ”Platsen är serverad!” 

11
 Salomonsson, A. (1987). ”Gammal mat med ny mening. Tankar kring regiocentrism och kulturrekonstruktion” 

12
 Salomonsson, A. (1994). ”Hemtrakten – var finns den? Om regioner och identitet”, s. 72 
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om musiksmak, fritidsintressen, mode, politiska åsikter eller stöd för olika fotbollslag så finns 

det alltid saker som skiljer människor åt. Den lokala identiteten säger inte alltid vilken färg du 

ska gilla, vilket parti du ska rösta på eller ens vilket lag du ska stöda trots att det förekommer. 

Det handlar istället om mer svårupptäckta saker som kan kräva djup undersökning innan de 

upptäcks, vardagsritualer. Vissa forskare hävdar att de viktigaste inte är de stora 

högtidstraditionerna utan ”i stället ligger de i vardagslivets mer eller mindre medvetna praxis. 

De genereras i TV-soffan, vid köksbordet, på arbetsplatsen och i lunchrummet” som ett lokalt 

mönster inpräntat i ens identitet.
13

 

 

I sin studie om matens roll i platsers identitet skriver David Bell och Gill Valentine att 

regioner är annorlunda därför att människor gjort dem så. I många fall har skillnader i det 

geografiska landskapet stort inflytande på regionala kulturella skillnader, men många regioner 

med liknande natur har väldigt stora kulturella skillnader precis som liknande samhällen kan 

förekomma i helt varierande miljöer. Regionen är alltså en skapelse av både mänskliga och 

fysiska utvecklingar.
14

 Att till exempel en ort vid havet blir kraftigt påverkat av fiske är helt 

naturligt. För att fisket ska få ett symboliskt värde för just regionen krävs det dock mänskligt 

ingripande. Susanna Heldt Cassel använder samlingsbegreppet regional mat i sin beskrivning 

av ”mat som är lokalproducerad och/eller marknadsförs med regional profil.”
15

 De två olika 

delarna är av stor vikt för denna uppsats. Definierar man Södra Roslagens mat som sådant 

som lokalproducerats eller finns det särskild mat med en symbolisk, regional profil? ”En plats 

är därmed inte först och främst, eller endast en fysisk lokalitet, utan har med människors 

föreställningar och erfarenheter att göra” menar Heldt Cassel med avseende på den regionala 

profilen eller identiteten.
16

 

 

Regiocentrism är Anders Salomonssons försök att introducera en term som har ungefär 

samma innebörd som regionalism och hembygdskänsla, men utan den negativa stämpel som 

dessa begrepp ofta får. Till exempel så har regionalism i många fall kopplats ihop med de 

destruktiva sidorna av nationalism eller patriotism medan hembygdskänsla snarare förknippas 

med ett nostalgiskt och folkloristiskt gammaldags Sverige. Med regiocentrism menar 

Salomonsson en tendens som finns hos en regions befolkning att skydda och hålla vissa 

                                            
13

 Salomonsson, A. 1994, s. 95 
14

 Bell, D. & Valentine, G. (1997). Consuming geographies: We are where we eat. London: Routledge, s. 154 
15

 Heldt Cassel, S. (2003). Att tillaga en region: Den regionala maten i representationer och praktik – exemplet 
Skärgårdssmak. Uppsala: Uppsala universitet, s. 9 
16

 Heldt Cassel, S. 2003, s. 26 
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regionala kulturdrag vid liv så att de inte blir bortglömda i det mer homogena samhället.
17

 

Heldt Cassel beskriver också den positiva effekt kopplingen mellan mat och plats kan ha för 

platsens invånare och det förhöjda värdet den har för matens konsumenter.
18

 Man finner en 

trygghet i att få bevara något eget.
19

 Det här görs till exempel genom revitalisering. 

 

Dagens mattraditioner har till stor del uppkommit genom idén om revitalisering som även är 

en del av den regionala mat Heldt Cassel nämner. Med revitalisering menas att äldre 

kulturella drag återvinns eller kvarstår trots att motiveringen eller förklaringen bakom dragen 

blivit diffusa. De förändras och lever alltså vidare med en annan innebörd än den 

ursprungliga.
20

 Många av dagens mattraditioner är varianter eller förvandlingar av äldre 

sådana. En rätt som idag ses som typiskt svensk och med starka traditionella förankringar ser 

med största sannolikhet väldigt annorlunda ut än vad den gjorde för ett sekel sedan. 

Revitaliseringen är ofta ett medvetet val att av olika skäl återinföra ett äldre kulturellt drag in i 

det moderna. ”Det rycks loss ur en historisk kultursituation, putsas upp (ibland till 

oigenkännlighet) och planteras in i ett nytt sammanhang med helt förändrad innebörd.”
21

 Den 

tyske etnologen Konrad Köstlin har beskrivit att revitalisering av regional matkultur ”endast 

sker med turistiska eller ekonomiska bitankar.”
22

 Det exempel av fenomenet som Anders 

Salomonsson ger är kroppskakan som för hundra år sedan inte alls var den öländska symbol 

den är idag. Då gjordes kakorna oftast på de rester som blivit över efter de senaste måltiderna. 

Kroppskakorna var ingen delikatess utan ett bra sätt att se till att inget slängdes i onödan. 

Många år senare glömdes den ursprungliga användningen bort. Kroppskakan revitaliserades 

och gavs regionalkulturellt värde vilket omvandlat den till att idag vara den maträtt som är 

mest symbolisk för Öland.
23

 Vardagsrätten antog plötsligt karaktären av regional 

identitetssymbol.
24

 

 

Invändningarna som riktas mot dagens utnämnda landskapsrätter och symboliska lokala rätter 

är att de ofta inte stämmer överens med verkligheten. Under forskningens gång skrev 

                                            
17

 Salomonsson, A. 1987, s. 73 
18
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19
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20
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21

 Salomonsson, A. 1994, s. 239 
22
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23

 Salomonsson, A. 1994, s. 241 
24

 Salomonsson, A. (1979). Gotlandsdricka. Traditionell kultur som regional identitetssymbol. Karlstad: Press, s. 
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etnologen Mikael Eivergård detta i en e-post där han svarat på frågor om mat och regional 

identitet: 

 Tja, i Jämtland kommer du att märka att det finns ett ganska rejält glapp mellan 

 den mat som man vill lansera som jämtländsk och vad folk faktiskt äter – man 

 tar fram camembertostar av getmjölk som en del av det jämtska, medan folk 

 som bor i Östersund eller Bräcke vanligtvis äter pizza och korv och mos.
25

 

 

Det här exemplet Eivergård beskriver är talande för hur regionalt värde skapas. 

Lokalbefolkningen eller andra intressenter vill lyfta fram regionala särdrag och i många fall är 

det kockar, kokboksförfattare och turistfolk som förser landskapen med sina egna typiska 

rätter. ”Konsekvensen av detta blir att de landskapsrätter som idag figurerar i 

kokbokslitteraturen måste ses som förenklingar och ibland rena konstruktioner. Vissa rätter 

har i sen tid, och ofta kommersiellt syfte, tillskrivits vissa landskap.”
26

 Den här tendensen 

gäller inte bara mat. På samma sätt kan landskap tilldelas andra kulturkaraktäristiska drag 

vilket är det som hänt med till exempel dalmålningar eller gotländsk sticksöm trots att det 

ligger en viss sanning bakom de här kulturdragen. Samma gäller de svenska folkdräkterna 

som var en rekonstruktion och i vissa fall konstruktion av äldre dräkter som inleddes i slutet 

av 1800-talet. Ett liknande exempel hittas i Skottland där kilten numera har ett annat värde än 

innan tack vare en rekonstruktion av den äldre varianten.
27

 Det här är en vanlig företeelse i 

Europa i slutet av 1800-talet under den nationalromantiska rörelsen. Den europeiska kartan 

höll på att ritas om och folk behövde något eget som särskiljde de från resten av världen.
28

 

Folk letade i sin historia efter företeelser som kunde uppdateras och omvandlas till en ny stark 

symbol för kulturen. 

 

Det långa och det korta perspektivet 

Traditioner kan undersökas på flera sätt, bland annat genom att se på dem ur ett långt eller 

kort perspektiv som Salomonsson beskriver i ”Gammal mat med ny mening”. Det vill säga att 

man antingen ser på traditioner genom ett långt tidsperspektiv ”som sträcker sig över flera 

sekler”
29

 eller att man undersöker moderna och samtida traditioner, sådana som funnits en 

                                            
25

 E-post från Mikael Eivergård, 2012-10-15 
26

 Salomonsson, A. 1994, s. 237 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29
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relativt kort tid.
30

 En viktig fråga i uppsatsen är hur informanterna väljer att tolka definitionen 

av matkultur: genom ett långt eller ett kort perspektiv?  

 

Författarna Magnus Bohlin och Jörgen Elbe skriver att platser inte är ”isolerade öar” utan att 

målet är att de ska vara ”så öppna som möjligt” när det gäller att ta in nya invånare och 

kapital.
31

 I och med den här öppenheten anser de att det är viktigt för regioner att lyfta fram 

deras säregna sidor för att inte drunkna i globaliseringens enhetlighet. Detta för att både gynna 

regionen ur ett turismperspektiv och för att stärka den lokala befolkningens självkänsla.
32

 

Deras åsikter speglar till stor del Salomonssons idé om regiocentrism och den trygghet många 

människor känner i att kunna identifiera sig med något särskilt lokalt. Ett annat perspektiv 

återfinns hos författare som Bodil och Håkan Jönsson som beskriver mattraditioners 

föränderlighet: 

 

 Det är ju inte vad man äter, utan att man äter på ett liknande sätt som avgör om 

 det finns en matgemenskap att tala om. Kåldolmar kan mycket väl bytas ut mot 

 spaghetti och kebab utan att samhörighetskänslorna försvinner.
33

 

 

De skildrar hur mat kan komma och gå, bli populär för att sedan försvinna i det glömda. Det 

viktiga är att man inom en grupp äter samma slags mat, delar samma slags matkultur, och inte 

att den har någon långvarig traditionell anknytning till området. En regions matkultur är inte 

definierad och evig utan förändras i och med att rätter blir mer eller mindre populära. Det 

betyder inte att Jönsson och Jönsson inte anser att det finns något värde i regiocentrism, men 

enligt dem är en plats matkultur alltså inte konstant och statisk utan varierar över tiden. Mat 

rör sig hela tiden mellan kulturella och geografiska gränser och blir en del av flera platsers 

kultur om än för tillfället.
34

 De två författarparens syner är exempel på hur man kan se på 

kultur ur antingen ett längre eller ett kortare perspektiv. Jönsson och Jönsson har ett särskilt 

kort perspektiv i sitt sätt att beskriva den samtida kulturen och traditionen inom ett område 

som något ständigt förändrande.  

 

 

                                            
30

 Salomonsson, A. 1987, s. 90 
31

 Bohlin, M. och Elbe, J. (2007). Utveckla turistdestinationer. Ett svenskt perspektiv. Stockholm: 08-tryck, s. 120 
32

 Bohlin, M. och Elbe, J. 2007, s. 118 
33

 Jönsson, B & Jönsson, H. 2007, s. 68 
34
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Platslös mat 

Vad händer då när kulturella drag exporterats till den grad att de blivit del av en homogen, 

global kultur? På ett framgångsrikt sätt har flera snabbmatskedjor år efter år expanderat till 

nya länder och deras rätter sakta men säkert blivit en del av vardagen. Hamburgaren är ett 

exempel på det. Under det senaste seklet har den effektivt spridit sig från USA till i stort sett 

hela världen och ses idag knappast som en typisk amerikansk rätt, i alla fall inte i Sverige. 

Den är snarare ett exempel av det Anna Burstedt kallar platslös mat, det vill säga mat ”som 

hela tiden finns överallt, inte hör hemma någonstans och som materialiseras i form av olika 

fast food-koncept och –produkter”. Samtidigt argumenterar hon också för att det tekniskt sett 

inte finns någon platslös mat eftersom att all mat har ett ursprung, en plats den härstammar 

från, men uttrycket kan med fördel användas på den mat som fått fäste över hela världen.
35

 

Etnologen Karin Salomonsson väljer att använda uttrycket displacement som är synonymt 

med den platslösa maten: 

 

 Mat präglas idag i hög grad av vad vi skulle kunna kalla displacement, en 

 reducering av fysiska platsers betydelse, mot rörelsefrihet men också hemlöshet. 

 En närhet mellan tillverkning och konsument är ingen självklarhet, export- och 

 importvägarna korsar jordklotet.
36

 

 

Precis som en gammal rätt kan revitaliseras och ges en annan symbolisk innebörd än den 

ursprungliga kanske vi borde prata om konverteringen av mat. Så kallad platslös mat som 

importerats till Sverige från andra länder och med tiden blivit vardagsmat och i en del fall 

kommit att få ett visst symboliskt värde. Av personlig erfarenhet vet jag att folk från 

Österåker ofta hyllar sin kommuns pizzerior och menar att andra kommuner inte alls håller 

lika hög standard. De anser att Österåkers pizza är i en klass för sig själv och flera invånare 

påstår att pizzan inte bara är annorlunda än den i pizzans ursprungsland Italien: den är till och 

med godare. En maträtt utan några rötter i området har efter en relativt kort tid etablerat sig 

till den grad att den fått en stämpel av att vara av hög klass i just kommunen. Genom att 

använda ett kort perspektiv ger man mycket utländsk mat värde som en del av den samtida 

svenska kulturen. 

 

                                            
35

 Burstedt, A. 2001, s. 66 
36
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Material och metod 

 

Arbetets syfte är att låta människor i den utvalda regionen berätta sina tankar kring områdets 

matkultur. Därför skickades en frågelista ut via e-post till sextio utvalda personer inom de 

olika kommunernas matbransch och sju tackade ja till att delta. Uppsatsen hade inte kunnat 

skrivas utan de här informanterna som, med sina synpunkter om mat, är grunden till hela 

frågeställningen. Det är analysen av deras svar som leder till en slutsats. I insamlingen av 

empiri är det viktigt att använda sig av det etnologerna Magnus Öhlander och Lars Kaijser 

kallar pragmatisk systematik, som enligt Öhlander är ”grunden för etnologiskt fältarbete.”
37

 

Fältundersökningen är en lärande process där forskaren själv upptäcker och lär sig mer under 

arbetets gång. Många av de tankar och antaganden man inlett med visar sig vara ogiltiga eller 

förlorar relevans om utvecklar eller förändrar sitt syfte. Forskaren bör vara flexibel och kunna 

blanda det systematiska med det intuitiva och improviserade. Systematiken är det planerade 

och organiserade forskaren förbestämt för att nå sitt mål: en genomtänkt logik. Planen kan 

dock bli tvungen att förändras beroende på åtskilda faktorer under arbetets utveckling vilket 

ställer krav på forskaren att vara flexibel och inte stirra sig blind på det ursprungliga syftet. 

Det ska enligt Kaijser ”finnas utrymme för infall och oförutsedda händelser, och en möjlighet 

att omformulera bristande antaganden och undersöka företeelser som först efter hand visar sig 

vara viktiga.”
38

 Till exempel kan informanternas svar vara väldigt annorlunda mot det man 

förväntat sig vilket kräver en bit av improvisatorisk förmåga från forskarens sida. I det här 

fallet fanns informanter tillgängliga från grannkommuner i ett läge då få av de utvalda svarat 

på förfrågan. På grund av tidsbrist kunde de inte ignoreras och Danderyds kommun lades till i 

undersökningen. Avgränsningen utökades alltså till slut till att innefatta hela Södra Roslagen 

vilket varit en tanke redan i planeringsfasen. Idén hade avfärdats på grund av områdets storlek 

som kändes för stort för ett mindre arbete. 

 

Datainsamling 

Information har samlats in specifikt för just det här arbetet och dessa primära data är 

uppsatsens empiri. Datainsamlingen skedde genom kontakt med ett antal personer inom 

matbranschen i Södra Roslagens kommuner. Till de som gick med på att delta i 
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undersökningen skickades en frågelista med fem olika frågeställningar och en sista del för att 

fylla i övriga kommentarer. Varje område innehöll ett antal så kallade öppna delfrågor och 

informanterna gavs utrymme att svara helt fritt, med så få ord som möjligt eller så detaljerat 

som de ville. Det var den stora fördelen av att använda öppna frågor.
39

 Som etnologen Eva 

Fägerborg skriver så är intervjuarens främsta uppgift ”att få den intervjuade att berätta.”
40

 

Trots att det i det här fallet inte handlar om intervjuer så är frågelistans främsta uppgift också 

att få människor att berätta. 

 

Empiriinsamlingen i den här studien har både inslag av kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Listan skickades ut till cirka sextio informanter vilket är en relativt hög siffra för den här 

typen av uppsats. En frågelista eller en enkät kan tyckas vara ytliga men samtidigt tillät 

frågorna de utvalda att svara med en så stor frihet att det insamlade materialet blev mer 

kvalitativt än till exempel ett formulär med ja- och nej-frågor och flersvarsalternativ. Frågorna 

är utformade för att, som Fägerborg uttryckt det, ”nå de inre världarna” hos varje informant 

och att ”få kunskap om mänskligt liv och kulturella mönster som inte går att nå någon 

annanstans än hos individen själv.
41

 Min uppgift som forskare är att återge informanternas 

svar och att genom dessa länka ”individperspektivet och de ’små’ händelserna till större 

sammanhang”, vilket i detta fall betyder att koppla ihop individernas definition av sin regions 

matkultur till en större, regionalt gemensam definition.
42

 

 

Urval 

Alla utvalda informanter jobbar på något sätt inom matbranschen. De består utav bland annat 

kockar, bagare, inköpare, ägare och journalister och jobbar på restauranger, kaféer, tidningar 

och i saluhallar. I början fanns invånare utanför matbranschen i åtanke men beslutet att bara 

välja folk som jobbar med mat gjordes på grund av deras kunskap om undersökningsfältet.
43

 

En person utanför branschen hade antagligen försökt komma på gamla traditionella rätter från 

trakten utan att lyckas just därför att det talas så lite om en särskild matkultur i Södra 

Roslagen och dess kommuner. Sextio personer kontaktades för att delta i undersökningen 
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varav sju valde att tacka ja. Informanterna består av två krögare, två restaurangägare, två 

matjournalister och en bagare.  

 

Etiska överväganden 

För att en etnologisk forskning ska vara hållbar krävs det att några fundamentala etiska 

grundregler följs. Att man respekterar informanternas integritet bör ses som en självklarhet. 

Informanterna existerar inte bara för din skull, som hjälpmedel i ditt arbete. De tjänar oftast 

inget på att hjälpa till utan tar tid från sina egna liv och ställer upp av ren vänlighet eller 

intresse för att din undersökning ska kunna genomföras. Deras medverkan var frivillig och 

kunde vid vilken stund som helst avbrytas om de så ville. I fall som detta tjänar inte 

informanternas och deras organisationers namn något syfte och därför används 

konfidentialitet. Att arbeta med konfidentialitetskravet ger informanterna en viss trygghet i att 

veta att deras namn ”förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” och 

kanske framför allt att deras organisationer inte sätts i rampljuset.
44

 Anonymitet ger en viss 

frihet till informanterna då de vet att deras namn aldrig kommer att kopplas till särskilda 

uttalanden. Det kan ge dem modet att säga något de annars hade hållit för sig själva. 

 

I samband med att informanterna fick förfrågan om att delta gavs också en förklaring till 

varför och inom vilket ämne uppsatsen skrevs, varför deras svar skulle samlas in och en 

beskrivning av uppsatsens syfte. De blev också medvetna om att inga namn skulle nämnas i 

det slutgiltiga arbetet utan att deras namn skulle ersättas av pseudonymer. Enligt principerna 

för informerat samtycke framstod det tydligt att deltagandet var helt frivilligt och att 

informanterna hade all rätt att när som helt avbryta samarbetet även om de ursprungligen 

tackat ja.
45

 

 

Frågelistan 

Eftersom informanterna fick alla frågor nedskrivna via e-post så blev dialogen automatiskt 

strukturerad. Inget annat är möjligt då man till skillnad från intervjuformen inte förmedlar 

frågorna genom samtal och man då inte kan ställa direkta följdfrågor eller föra samtalen in på 
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andra sidospår. Därför måste man som forskare först tänka ut vad det är man vill veta av 

informanterna och sedan noggrant formulera frågorna.
46

 Frågelistan bestod av fem 

frågeställningar eller frågeområden som oftast innehöll ett flertal delfrågor. En lista med 

samma frågor gjordes för varje kommun där den enda skillnaden var att namnen på 

kommunerna ändrades. Den första och viktigaste frågeställningen löd ”hur smakar Södra 

Roslagen?” vilket berörde matkultur och vilken mat informanterna förknippade med 

kommunen de jobbade i. Listan ställde också frågor om kommunens mat var unik, samma 

som hela länet eller mer lik grannkommunernas. Det senare gjordes i förhoppning om att hitta 

anknytningar mellan de olika kommunerna. I den andra frågeställningen fick informanterna 

berätta om de hade något de ansåg vara lokalt på menyn på deras arbetsplats, vare sig det 

handlade om särskilda rätter, drycker eller råvaror. Den här frågeställningen var återknuten till 

den första om vad informanterna själva anser vara den lokala matkulturen. Den tredje 

frågeställningen handlade om folk utanför kommunernas uppfattning om deras mattraditioner. 

Den här frågan ställdes utan större förväntningar på att få noggranna svar, men fanns där för 

att få en uppfattning om vad informanterna själva trodde att andra människor tänkte om deras 

kommun. De två sista frågeställningarna gav sig in på nya områden och behandlade hur 

marknadsföring kan förändra och till och med förstärka ett geografiskt områdes matkultur. 

Först ställdes frågan om informanterna kunde ge ett exempel av revitalisering inom den lokala 

mattraditionen, alltså om en maträtt eller råvara återupplivats och fått ny innebörd. Sedan 

avslutades listan med frågor om projektet Matlandet Sverige och om informanternas 

organisation haft någon kontakt med eller hade kännedom om projektet. Listan avslutade med 

utrymme för informanterna att skrivna ytterligare kommentarer om sådant de ansåg vara 

intressant eller relevant för undersökningen. Genom att använda sig av en frågelista fanns det 

inga gränser för hur mycket varje informant kunde skriva. Vissa svar blev väldigt korta medan 

andra var detaljrika och ingående. Så småningom var dock allt material insamlat och 

nedskrivet. Svaren fanns på papper och däri också den röda tråden som kunde leda till en 

slutsats. Den här överblicken är ett ovärderligt verktyg under forskningsprocessen.
47

 

 

Källkritik 

Som alltid inom arbetandet med informanter kan en fördel även vara en nackdel. Genom en 

frågelista istället för en intervju kunde informanterna i lugn och ro tolka frågorna och ge sina 
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svar. Listan bestod av öppna frågor vilket betyder att de kan besvaras med valfri längd. Det 

passade då frågorna gav möjligheter till många olika och varierande svar.
48

 De behövde inte 

känna sig nervösa eller iakttagna och ge hastiga svar utan kunde tänka efter noggrant innan de 

skrev ner sina svar. Samtidigt som nedskrivna svar är mer genomarbetade saknar de ofta den 

spontanitet och personlighet man får vid en intervju. I det här fallet kunde en frågelista 

användas till sin fördel eftersom frågorna inte var personliga. Att svaren förlorade en viss 

spontanitet gjorde ingenting eftersom det som eftersöktes var en definition av regionens 

matkultur. Uttänkta svar passade för just det syftet. Frågornas opersonliga natur gjorde också 

att jag som forskare till stor del kunde förlita mig på att svaren var ärliga och inte 

manipulerade för att informanten inte vågade säga sanningen. Det fanns ingen anledning för 

de frågade att känna att de kunde svara rätt eller fel och därför anpassa sig efter det de tror är 

forskarens önskemål.
49

 Det fanns inga personliga saker att dölja och därav ingen anledning att 

inte svara som de normalt skulle göra.
50

 Samtidigt har människor ofta rent instiktivt en ”mall 

för ögonen som reglerar vad man förväntas berätta” och som kan göra att de ändå hittar sätt 

att anpassa sina svar till att bli det de antar att folk vill höra.
51

 Tyvärr är det nästan omöjligt att 

veta om ens informanter svarar ärligt eller inte. En fördel i den här undersökningen är att inga 

ledande frågor använts. Om man som intervjuare hjälpt informanterna genom att påbörja en 

kortare definition av vad man själv menar med deras regioners matkultur hade det med största 

sannolikhet lett in de på ett särskilt spår, ett särskilt sätt att svara. De hade blivit vilseledda. 

Då försvinner spontaniteten eftersom informanten riktat in sig på ett svar som kanske inte 

varit tänkt från början. Forskaren måste alltid akta sig för sina egna fördomar om 

informanterna och inte locka de till att leva upp till förväntningarna genom att ställa särskilt 

ledande frågor. 

 

En nackdel med att låta informanterna skicka in sina svar istället för att bli intervjuade är 

bristen på direktkontakt mellan de två parterna. Det finns ingen möjlighet att direkt ställa 

följdfrågor och informanterna kan inte heller fråga om det är någonting de inte förstår. I de 

fall där följdfrågor krävdes kunde jag genast kontakta informanterna för en uppföljning, men 

svaren dröjde. Åt det motsatta håller fanns jag alltid tillgänglig för kontakt och om någonting 

var oklart med mina frågor kunde informanterna få snabba svar. En viktig poäng var dock just 
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att informanterna själva skulle tolka de olika frågorna och ifrågasätta vad som menades med 

matkultur. Avsaknaden av närkontakt gör att många hellre noggrant tänker efter och svarar än 

att de genast försöker ta kontakt med forskaren för att få instruktioner. Vid en intervju hade 

informanterna kanske bett om en tydlig förklaring av begreppet matkultur, men målet var ju 

just att de själva skulle tolka frågan och finna en egen definition av sin regions matkultur. 

Som sagt finns det både för- och nackdelar vid alla val man gör i en intervjusituation och 

eftersom att man bara har en chans att utföra undersökningen är det omöjligt att veta om man 

valt rätt eller inte.  

 

I ett tillförlitligt arbete ställs flera krav på forskaren gällande arbetssätt och metoder. Något 

som är helt nödvändigt inom etnologin och alla forskningsfält är kritisk granskning. Den 

empiri som använts i forskningen ska vara giltig och ens eget arbete måste granskas på ett 

kritiskt sätt för att vara trovärdigt. Reflexivitet krävs eftersom en forskares uppgift inte är att 

förmedla sina egna åsikter utan att återge det informanterna berättat.
52

 Den här 

undersökningen handlar om min egen hemort och alla dess grannkommuner och självklart har 

jag förutfattade meningar och både förväntningar och förhoppningar på hur informanterna ska 

svara. Dessutom har det faktum att jag själv valt frågor, teorier och teman kunnat påverka mitt 

sätt att tolka det empiriska materialet. Att vara helt objektiv är i princip omöjligt, men 

vetskapen om den egna närheten till ämnet är väsentlig för att jag som forskare fortfarande 

ska kunna komma till rättvisa slutsatser. Forskare löper risken att måla upp ett porträtt av 

informanterna grundat på sina egna fördomar och förutfattade meningar. Den risken minskar 

betydligt om de genomgående under arbetsprocessen reflekterar över hur de själva påverkar 

sitt material. Genom den här reflektionen kan man ständigt förbättra sina metoder och i det 

här fallet omformulera vissa frågor till informanterna. 

 

Analys av materialet 

 

 Varje svenskt landskap bjuder inom sina gränser på så skiftande både 

 naturgeografiska och kulturella förutsättningar att de är oförmögna att samsa sig 

 om för hela landskapet typiska maträtter.
53
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Med den här meningen förklarar Anders Salomonsson att han anser att skillnaderna på 

matvanor inom varje landskaps är betydlig och med det i åtanke bör en region som Södra 

Roslagen utmärka sig på något sätt inom Upplands landskap eller Stockholms län. Ett samtal 

från tv-serien Lilla Al-Fadji & Co är ett exempel på hur så kallade traditioner kanske inte 

delas av alla invånare inom samma geografiska område. I ett avsnitt känner karaktären Abu 

Hassan en annorlunda lukt han inte alls uppskattar och beger sig mot dess källa. 

 

 Abu: Är du fattig? 

 Man: Va? Nej, varför undrar du det? 

 Abu: Du har pengar? 

 Man: Ja. 

 Abu: Men varför äter du rutten mat? 

 Man: Jasså, nej det är surströmming. Det är en gammal svensk tradition. 

 Abu: Tradition den dära? Ja okej, du är rolig. Men du är konstig också.
54

 

 

Abu Hassan, som är en svensk medborgare med utländsk bakgrund, har ingen relation till 

surströmmingen och förstår inte alls varför någon skulle sitta och äta något som luktar på det 

sättet. Samma gäller nog för många andra svenskar som vet att surströmmingen tillhör en 

gammal svensk matvana men som aldrig ens känt den så omtalade doften. Det är inte konstigt 

eftersom surströmmingen är mest typisk för framförallt Ångermanland. Den har alltså en 

regional anknytning. Många rätter som är utmärkande för ett särskilt område är långt ifrån en 

vanlighet i resten av landet. Surströmming är ändå en sådan produkt som de flesta känner till, 

men det finns dock många andra så kallade traditionella, regionala rätter som även en stor del 

av den lokala befolkningen knappt vet något om. Kunskapen sträcker sig ungefär till att folk 

vet om att rätterna tillhör den lokala matkulturen, men den har i många hushåll helt försvunnit 

från vardagen eller helgdagstraditionerna.  

 

Vid granskningen av det insamlade materialet försökte jag finna en röd tråd, likheter i 

informanternas definitioner av Södra Roslagens mat. Det flera hade gemensamt var att de 

beskrev områdets mat som anonym, somrig och/eller trendig och att strömmingen nämndes. 

Analysen av informanternas svar delas in i dessa fyra kategorier samt en femte som handlar 

om den maten informanterna inte nämnt, den ignorerade maten. Dessa fem kategorier 
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analyseras med hjälp av en kombination av de olika idéerna och teorierna som tidigare 

diskuterats i det teoretiska kapitlet. 

 

En anonym matkultur 

När de ombads definiera Södra Roslagens matkultur valde flera informanter att svara med 

namnen på ett antal råvaror som produceras i området. Något unikt eller specifika rätter 

saknades. Informanten Linnea svarade kort med ”roslagslamm! I övrigt sommarrätter såsom 

lax, potatis, strömming, äpple, vinbär mm”.
55

 Den här beskrivningen av Södra Roslagens 

matkultur tyder inte på att det finns något unikt eller något som verkligen är typiskt och 

symboliskt för området, men att det som finns är egen produktion av ett antal råvaror där 

”roslagslamm” är bland det mest nämnvärda. Dessa föds upp av föreningen Roslagslamm, 

bestående av cirka sextio fårägare i hela Roslagen, inte bara den södra delen. Föreningen 

samordnar slakt, marknadsföring och försäljning av regionens lammprodukter.
56

 En annan 

informant, Elisabeth, lyfte också upp de lokala djuruppfödarna som det mest 

anmärkningsvärda i området. Lamm, grisar, kor och mejeriprodukter och närheten till 

”sjöarna och havet som ger fisk och kräftor.”
57

 Den teori som passar in på beskrivningen av 

den hittills nämnda maten är ena halvan av Susanna Heldt Cassels samlingsbegrepp regional 

mat, det vill säga lokalproducerade råvaror. Informanterna Linnea, Jörgen och Kristoffer 

säger alla att de försöker handla så många närproducerade råvaror som möjligt, men att ”det 

är svårt att köpa in dessa varor”.
58

 Den del av begreppet regional mat som då inte passar in på 

informanternas svar är den meningsladdade mat som marknadsförts med regional profil. 

Samma gäller även för Salomonssons begrepp regiocentrism och revitalisering. Efter att ha 

studerat informanternas svar verkar det inte som att det gjorts några försök att ge Södra 

Roslagens mat symboliskt värde vilket man kan göra genom till exempel revitalisering. Mat 

har förblivit mat och inget mer och den regionala profilen saknas. 

 

 Vi tror på att stärka det lokala genom att utveckla det regionala att ju mer folk 

 lär sig om olika regioners mathistoria desto mer kommer man vilja lära känna 

 eller identifiera ’sin egen’ mathistoria.
59
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Med den här kommentaren från Linnea fick man en insyn i hur framtiden kan komma att se ut 

eller i alla fall hur förhoppningen ser ut för vissa. Just nu är informationen om Södra 

Roslagens matkultur inte vidare känd. Till och med informanten i fråga gav en ganska 

försiktig definition av den och kallade den ”anonym.”
60

 Förhoppningen finns ändå bland vissa 

att intresset för maten ska växa hos lokalbefolkningen. 

 

 Eftersom jag bor i Österåker, som är en typisk inflyttningskommun, så tror jag 

 att många, likt mig, har tagit med sig lokala mattraditioner från den plats där de 

 har vuxit upp […]. Det fenomenet tror jag gäller för väldigt många av 

 Storstockholms invånare, som kommit inflyttande från hela landet, eller 

 utlandet.
61

 

 

Elisabeth gav här en potentiell förklaring till varför Södra Roslagen har en så anonym 

matkultur. Globaliseringen och dess importering av Anna Burstedts platslösa mat har redan 

diskuterats, men till Stockholms län flyttar inte bara folk från andra länder utan även från 

resten av Sverige. De tar med sig sina lokala traditioner och i Elisabeths fall är det Jämtlands 

mattraditioner, och inte något från Södra Roslagen, som syns vid till exempel julbordet.
62

 

Mattraditionerna blir så blandade att det inte finns några riktigt gemensamma matvanor. 

Elisabeth fortsätter med att säga att ”Globaliseringen påverkar mer än den lokala traditionen 

nu när vi oftare både flyttar och reser mellan länder, och får nya matinfluenser via tv och 

internet.”
63

 Kristoffer finner ingen egentlig definition av Södra Roslagens mat utan svarar att 

”det är svårt att plocka ut någon mat som förknippas, exklusivt, med just detta område” vilket 

är ännu ett tecken av att regionens matkultur tycks vara väldigt anonym.
64

 Informanten Stella 

fortsätter på samma bana, men nämner liksom Linnea, strömmingen. 

 

 Jag tycker inte att det finns något speciellt för vår kommun men stekt strömming 

 är väl kanske så nära man kommer där både Waxholms hotell och flera ställen i 

 Norrtälje är kända för sin strömming. Även vi […] serverar alltid nystekt 

 strömming med hemlagat mos året om, en mycket omtyckt klassiker.
65
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Den kommun Stella pratar om och jobbar i är Österåker. Norrtälje tillhör Norra Roslagen och 

är därför inte relevant i den här undersökningen, men att förknippa Vaxholm med 

strömmingen är något som återkommer under nästa rubrik då informanten Margareta också 

gör kopplingen. I början av Stellas svar skriver hon att hon inte anser det finnas någon 

särskild mat man kan knyta till Österåker och Södra Roslagen vilket återigen speglar 

anonymiteten. I och med att hon beskriver den stekta strömmingen som ”så nära man 

kommer” lokal mat blir det lite av en nödlösning. Den är inte självklart representativ för 

området, men samtidigt det som förkommer flest gånger i informanternas svar. 

 

 Runt om i Europa används matlagning och matprodukter som ett sätt att uttrycka 

 platsbunden tillhörighet. Det lokala användandet och uttrycket blir ett sätt att 

 placera sin tillhörighet i förhållande till ett större abstrakt geografiskt 

 sammanhang. Samtidigt blir ’turistmat’ och lokala produkter ett sätt för 

 konsumenter att uppleva något lokalt och platsspecifikt.
66

 

 

I det här stycket uttrycker Burstedt något som haft ett stor inflytande på hur uppsatsen 

inleddes. Sökandet efter den särskilda maten som kan stärka invånarnas självkänsla och som 

dessutom blir representativ för området och något turister eftertraktar. Genomgången av 

frågelistsvaren visade inga tecken på någon särskilt symbolisk mat i Södra Roslagen och 

därav beskrivningen av maten som anonym. Flera av de nämnda forskarna påpekar den vikt 

som finns i att ha lokala företeelser som utmärker området i ett större geografiskt 

sammanhang. Anders Salomonsson, Heldt Cassel och författarparet Magnus Bohlin och 

Jörgen Elbe erkänner alla den positiva effekt en regions befolkning kan få av att ha 

urskiljande, karakteristiska drag . Det är på det sättet Salomonsson beskriver sitt begrepp 

regiocentrism, alltså en trygghet många finner i att identifiera sig med det lokala för att inte 

slukas av ett homogent samhälle.
67

 Frågan är vad som görs för att lyfta fram Södra Roslagen 

ur det anonyma vilket är något Stella hoppas kommer att ske. ”Det hade ju varit kul om vår 

kommun kunde ta initiativ till att lyfta fram matkulturen och hjälpa till att lyfta intresset för 

att uppleva mat på nya spännande sätt.”
68
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En smak av sommar 

Två av informanterna använde ordet sommar för att definiera Södra Roslagens matkultur. 

Informanten Christina gick så långt som att säga att ”Södra Roslagen smakar sommar”
69

 

medan Linnea förklarade att hon förknippade området med diverse sommarrätter.
70

 En stor 

del av Södra Roslagen ligger i Stockholms skärgård och är därför mer befolkningstät på 

sommaren då turister anländer och personer från resten av Stockholms län och andra orter 

besöker sina sommarhus. Flera av de personer jag kontaktat inför arbetet jobbar på 

restauranger som är stängda över vintersäsongen och är alltså anpassade för att kunna servera 

när sommargästerna anländer. Informanternas svar leder till en följdfråga: hur smakar 

sommaren? Kan man definiera hur en årstid smakar? Med sommarmat menar informanterna 

helt enkelt sådant som produceras under årets varmaste period. ”Framför allt förknippar jag 

vår lokala mattradition med de råvaror som finns i trädgårdar och sjö och hav under 

sommaren och hösten” skriver Christina.
71

 Här handlar det till exempel mycket om frukt och 

bär och alla de bakelser, sylter, safter och så vidare man kan göra med dessa ingredienser från 

sommaren. Jordgubbar, äpplen, rabarber och vinbär lyfts fram, men det är inte heller något 

som bidrar till bilden av att Södra Roslagen skulle ha något särskilt unikt i matväg. ”Precis 

som med de övriga råvaror jag nämnt så är det inte alls några helt lokala företeelser, utan mer 

typiskt svensk mat” berättar Elisabeth.
72

 Precis som med de tidigare nämnda djuruppfödarna i 

Södra Roslagen så kan alla dessa lokalt odlade frukter och bär ses som en del av Heldt Cassels 

samlingsbegrepp regional mat. Att Södra Roslagen förknippas med mat som oftast 

förekommer på sommaren är helt naturligt tack vare att flera av kommunerna ligger i 

Stockholms skärgård. Kommuner som Vaxholm och Österåker är väldigt annorlunda under 

sommaren då många besökare anländer. Efter att Linnea nämner ett antal vanligt 

förekommande frukter tycks hon tveka inför om hon svarat rätt och skriver att den mat hon 

nämnt ” har mer koppling till säsong än område.”
73

 Att områden har säsongsbaserad mat är 

ingen ovanlighet och är ett helt giltigt svar. Tyvärr ges inga mer specifika svar kring den här 

sommarmaten och vid följdfrågan om Södra Roslagens frukt svarar Linnea att hon menar att 
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”äpplen och vinbär är vanligt förekommande, likaså rabarber och fläder”, men inte att de 

används till något särskilt.
74

  

 

Något som kan vara värt att nämna är Elisabeths beskrivning av jordgubbar och att ”det känns 

ändå lokalt att kunna köpa dem vid infarten till Åkersberga i Österåkers kommun”.
75

 

Traditioner var inget som informanterna tog upp och den här meningen är det enda exemplet 

av en lokal tradition som uppvisas. Utan kunskap kan den här meningen ignoreras, men när 

man vuxit upp i området vet man precis vad Elisabeth försöker beskriva. Under sommaren 

sätts diverse tält och stånd upp vid vägen strax innan centrala Åkersberga, och fram till 2006 

såldes enbart jordgubbar från området.
76

 Det var då en del av Heldt Cassels regionala mat i 

den meningen att jordgubbarna odlades lokalt, men traditionen lever vidare även fast man inte 

längre enbart säljer lokalproducerat. I och med att Elisabeth nämner jordgubbarna i sin 

beskrivning av områdets mat betyder det att de i hennes ögon har ett visst värde. Det har blivit 

något lokalt att jordgubbar ska säljas bredvid vägen, på samma plats varje år. Om fler 

informanter nämnt den här traditionen hade det varit lättare att se band mellan den och 

regionen, men för Elisabeth är det i alla fall en lokal tradition. Kanske är det helt enkelt på 

grund av läget: försäljningen sker precis vid vägen där man ofta åker förbi. Det är svårt att 

undvika tälten och jordgubbarna är därför en del av sommarens vardag på ett annat sätt än 

säsongens andra frukter. Det här handlar om en väldigt lokal företeelse som bara tillhör 

Åkersberga och inte resten av Södra Roslagen. 

 

Den trendiga Stockholmaren 

I det här arbetet har den gränsöverskridande matkulturen en viktig plats. Det handlar dock inte 

bara om att personer kommer till Sverige från andra länder och tar med sig sina 

mattraditioner, däribland den platslösa maten. Svenskar har en tendens att ständigt blicka ut 

mot resten av världen för att plocka till sig populära bitar från andra kulturer. Kockar följer 

med i de senaste trenderna och har en stor påverkan på vad som serveras. Den här 

benägenheten var något som Elisabeth påpekade. 
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 Svensken i allmänhet och Stockholmarna i synnerhet är också kända för att ha 

 ett stort intresse för världsmat även när det gäller trender och ’fine dining’. Vi 

 gillar att hänga med, t.ex. i vad som händer mattrendmässigt i New York, och 

 det landar även på den lokala tallriken […].
77

 

 

Stockholm är, som de flesta huvudstäderna i västvärlden, väldigt globaliserat och trots att det 

finns egna lokala identiteter i Södra Roslagens kommuner så delar alla den gemensamma 

identiteten som Stockholmare som, enligt Elisabeth, är en världsvan människa. ”Det är nog 

lättare att hitta influenser från Marcus Samuelssons krogar i New York, här i Södra Roslagen, 

än från grannkommunerna eller från den lokala traditionen förr i tiden.” Elisabeth beskriver 

hur man i Södra Roslagen vill följa med i världstrender och fortsätter berätta att den ”gamla 

husmanskosttraditionen lever säkert kvar i många hem, men inte så mycket på 

restauranger.”
78

 Här börjar vi alltså se en uppdelning av matvanorna. Å ena sidan finns 

restaurangvärlden där många blickar ut mot resten av världen och å den andra sidan finns de 

invånarna som lagar husmanskost och rätter som har hunnit etablera sig i hemmen en längre 

tid. Att blicka utåt är en motsats till regiocentrismen där Anders Salomonsson istället menar 

att man ser inåt och förespråkar det redan lokala. Regiocentrismens anhängare vill bevara och 

lyfta fram det lokala just för att inte försvinna i ett homogent samhälle. Tendensen att 

importera mattrender utifrån är en kontrast till att framhäva det regionala. I just den här 

informantens fall kan vi använda Salomonssons begrepp det korta perspektivet eftersom 

information ges om tillagningen av de senaste mattrenderna. Specifika trender nämns dock 

inte vilket skulle kräva ett väldigt kort perspektiv eftersom nya trender ständigt tillkommer 

medan de äldre avtar. Istället är det som berättas att just Stockholmare har en vana att 

konstant uppdatera sig och informanten berättar det som ett faktum, inte en egenskap som 

nyligen tillkommit. Det skulle behövas ett kort perspektiv för att ständigt uppdatera 

beskrivningen av den samtida kulturen med de allra senaste trenderna och här handlar det 

snarare om framställningen av befolkningens egenskaper än deras mat.  

 

En trend som blivit väldigt vanlig inom både hushållen och restauranger är den ekologiska 

maten. Den här trenden har vuxit snabbt, inte bara i Stockholms län utan hela Sverige, men i 

Södra Roslagen finns det enligt Christina ”massor av matproducenter som satsar helt på det 
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ekologiska…”.
79

 Det ekologiska konceptet har spridit sig till många inom matbranschen i 

området och Christina förknippar till och med numera Södra Roslagen med den ekologiska 

maten, ”men tror inte att det är någon allmän uppfattning än så länge”.
80

 Den ekologiska 

trenden är inte något som alla känner av. Jörgen berättar att hans kunder ”inte är särskilt 

intresserade av krav, eko och liknande” och att deras produkter som följer ekologiska krav 

inte säljs mer än andra.
81

 Det finns alltså ett flertal producenter som engagerat sig i ekologiska 

frågor, men även fast det finns människor som Christina som verkligen uppskattar kraven så 

är de inget de andra informanterna belyser. Genom den här undersökningen kan inga 

slutsatser göras om huruvida det ekologiska tankesättet är tillräckligt utspritt i Södra Roslagen 

för att sägas tillhöra den samtida regionala matkulturen. Det är dock en trend som kan komma 

att växa sig större om det nu finns så pass många ekologiskt arbetande matproducenter i 

området som Christina skriver. Den mat som produceras i Södra Roslagen och även säljs 

inom området är kanske ännu inte starkt förknippad med området, men är en del av Heldt 

Cassels regionala, lokalproducerade mat. 

 

Strömmingen 

Hittills har den mat som listats av informanterna varit väldigt varierad. Det mesta ingår, från 

frukt och bär till kött och fisk. Skärgården bidrar med sin tillgång till fisk och informanten 

Margareta beskriver kort och gott Vaxholms matvanor med meningen ”Waxholm är 

strömming.”
82

 Strömmingen har varit det mest förekommande inslaget och har nämnts av fyra 

av sju informanter. Förutom den större roll Margareta och Stella gett strömmingen så nämns 

den bara i förbifarten av Linnea och Elisabeth, listad med ett flertal andra råvaror. Det som i 

alla fall blir klart är att strömmingen inte är en ovanlig råvara i Södra Roslagen. Den har 

potentialen att ges en regional profil och därmed få det symboliska värde Heldt Cassel nämnt 

som en del av regional mat. Istället för hela Södra Roslagen kan den också begränsa sig för att 

bli identifierad med en av kommunerna, till exempel Vaxholm som Margareta redan kopplar 

till fisken. Det är dock svårt för det här värdet att komma naturligt utan mänskligt ingripande. 

Människor med regiocentrala intressen och/eller marknadsförare behövs antagligen för att 

förvandla strömmingen eller annan valfri råvara till en regional symbol. I frågan om området 

har revitaliserade rätter svarar Christina att hon inte känner till något och att ”det är synd, för 
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det skulle kunna vara bra pr för regionen”.
83

 Revitalisering som Anders Salomonsson skrivit 

om, eller någon annan form av värdehöjande teknik, ger stora möjligheter för både Södra 

Roslagens invånare själva och utomstående att få upp ögonen för särskilda inslag av områdets 

mat.  

 

 Genom namngivandet och begreppsliggörandet av vissa ’kök’ uppstår specifika 

 matkulturer. Det är inte förrän maten definieras och avgränsas som en matkultur 

 som den upphöjs till en nivå där den kan upplevas som just matkultur. Det är 

 inte bara mat från främmande kök som i marknadsföring och uttryck allt mer 

 knyts samman med lokala platser och ursprung.
84

 

 

Burstedt uttrycker här något som kan ses som nyckeln till en matkultur. Matkulturer finns 

överallt men för att få igenkännande som ett specifikt kök krävs just att folk börjar erkänna 

maten som något specifikt, alltså att människor avgränsar det lokala köket. Anledningen till 

att informanterna har svårt att definiera Södra Roslagens matkultur kanske beror på att de 

aldrig haft den diskussionen tidigare. De har aldrig varit tvungna att sätta ett namn på det 

lokala köket och just därför existerar det inte. Som Burstedt skriver så krävs det att mat, som 

till exempel strömmingen, definieras som en del av den lokala kulturen för att den ska höjas 

till en ny, symbolisk nivå. 

 

Den ignorerade maten 

Syftet med den här uppsatsen är vare sig att definiera matkultur eller mattradition. Matkultur 

kan sägas vara alla de matvanor vi delar i en gemenskap förklarar Bodil och Håkan Jönsson.
85

 

Enligt etnologen Anders Salomonsson är inte en kulturell företeelse, som till exempel en 

maträtt, tvungen att ha uppnått en viss ålder för att ses som en del av kulturen. ”Det är hur 

traditionen uppfattas av samtiden som är avgörande för dess betydelse.” Han skriver att 

etnologer inte bör se sig själva som en slags traditionspolis med rätt att god- eller underkänna 

och därför är arbetets syfte att få informanterna att själva definiera vad de anser vara deras 

regions matkultur.
86

 Förutom den mat som nämns är det också intressant att observera den 

mat som informanterna inte nämner och en anmärkningsvärd frånvaro är just de mycket 
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förekommande restaurangerna med utländskt ursprung. De som säljer det Burstedt benämner 

platslös mat. Restaurangerna i till exempel Österåkers kommun domineras av pizzerior vilket 

betyder att pizzan enligt Jönssons och Jönssons beskrivning borde ses som en del av 

Österåkers matkultur eftersom det är något som nästan alla i kommunens gemenskap äter. 

Den borde åtminstone räknas som en del av den samtida kulturen. Trots det skriver inga av 

informanterna om den utländska maten som importerats till regionen genom till exempel 

invandring. Att människor inom regionen blickar ut och plockar åt sig av mattrender från hela 

världen nämns, men den importerade maten som redan hunnit etablera sig de senaste 

decennierna ignoreras. En förklaring kan vara det Salomonsson kallar det långa och korta 

perspektivet. Salomonsson skriver att etnologer inte ska agera som traditionspoliser, men 

istället är det på ett sätt det informanterna gör. De använder ett långt perspektiv där maten är 

tvungen att ha existerat en längre tid för att kunna sägas tillhöra det lokala. 

 

Slutsatser 

 

I den allt mer globaliserade västvärlden finner en del trygghet i att kunna urskilja det lokala 

från det homogena genom att till exempel koppla matprodukter till specifika platser. Man vill 

kunna behålla något unikt för sin trakt, ett begrepp Anders Salomonssons kallar 

regiocentrism. Genom att framhäva mattraditioner får områden en chans att sticka ut och bli 

sedda och slippa stämplas som anonyma. En möjlighet är till exempel att revitalisera 

matprodukter för att ge dem nytt liv i den moderna kulturen. Informanterna hade varken 

exempel på mat som revitaliserats i Södra Roslagen eller matvanor eller rätter som tillskrivits 

symboliskt värde. Det är dock ingen omöjlighet om projektet Sverige – det nya matlandet så 

småningom planerar något sätt att tillföra symboliskt värde till vissa inslag i Södra Roslagens 

matvanor och därmed föra ut regionen ur anonymiteten. Jag tror, precis som en av 

informanterna, att ett sådant projekt hade varit väldigt bra marknadsföring för området och 

skapat ett intresse kring maten som för tillfället inte finns.  Genom att maten får 

uppmärksamhet får även hela Södra Roslagen det.  

 

I arbetet har Södra Roslagens matvanor förutom anonyma, beskrivits som somriga och 

trendiga. Tillgängligheten till sommarens råvaror, som frukt och grönsaker, är stor men 

framförallt så ökar restaurangbranschen stort i området under sommaren. Skärgården lockar 

turister och sommarboende och satsningen kring maten växer. Ett flertal restauranger har bara 
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öppet under dessa få månader. Det är framförallt tillströmningen av människor som gör att 

regionen kan beskrivas som somrig eftersom de frukter och grönsaker informanterna nämnt 

som periodens ingredienser finns i stora delar av Sverige. De är inget som knyts samman med 

området och just därför listas många olika sorters frukter och bär av informanterna. Det är 

inga specifika sorter utan allt som växer på sommaren generellt. Därför handlar det snarare 

om att hela Södra Roslagen är så kallat somrigt än att bara dess matkultur är det.  

 

En informant skrev att hon märkt en tendens bland Södra Roslagens restauranger att följa med 

i världstrender. Hon kopplade det till det faktum att invånarna i området, som Stockholmare, 

är människor med en vana att hämta och inspireras av populära utländska kulturella fenomen. 

Den här vanan bryter mot Anders Salomonssons idé om regiocentrism då man istället för att 

ta vara på det regionala, importerar från resten av världen. Informantens kommentarer är mer 

beskrivande för invånarnas beteende än deras matkultur i och med att ingen specifik maträtt 

nämns. Det är istället en egenskap hos Stockholmare som beskrivs. På grund av att hon 

beskriver en allmän egenskap hos folket och inte nya matvanor anser jag inte att informanten 

använt ett kort perspektiv. Den trenden som faktiskt omtalas är ingen särskild rätt eller 

produkt utan är de ekologiska reglerna som följs av vissa producenter och restauranger. Enligt 

en informant har Södra Roslagen många matproducenter som arbetar efter ekologiska krav. 

Med försäljningen inom regionens kommuner bidrar de till den regionala maten om man ser 

till Susanna Heldt Cassels ena definition av begreppet som syftar på lokalproducerade 

produkter. 

 

Den råvara som nämnts flest gånger är strömmingen och kanske är det den som potentialen 

till att bli symbolisk för hela regionen. Med hjälp av marknadsföring är det ingen omöjlighet 

att en sådan råvara om några år förknippas med området, men för det krävs det att människor 

tillskriver den ett värde som den i nuläget inte har. Det gäller att lyfta fram till exempel den 

tidigare nämnda stekta strömmingen som en vanligt förekommande rätt och då arbeta för ett 

regiocentriskt mål. Bland svaren återfinns något av det mest intressanta i Elisabeths skildring 

om Åkersbergas jordgubbar. Försäljningen av jordgubbar längst vägen är något hon 

förknippar med sommaren i Åkersberga. En vardagsberättelse som ger en liten inblick i en 

lokal tradition som alltså är begränsad till en specifik del av Södra Roslagen.  

 

Den mat som informanterna inte nämnt är den utländska mat som kommit hit under andra 

hälften av 1900-talet. Bara för det betyder det inte att importerad mat som fått ett stadigt fäste 
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i vardagslivet inte ska ses som en del av den svenska matkulturen. Är köttbullar mer svenskt 

än pizza? Eller Janssons frestelse mer svenskt än en kebabtallrik? Det beror på vem man 

frågor och hur den personen definierar matkultur. Forskare är inte heller helt överens om vad 

som bör anges som ett geografiskt områdes matkultur, det finns ett flertal perspektiv. Vissa 

har mer strikta krav och hävdar att maten ska ha en gammal tradition och anknytning till 

området, medan andra menar att även modern, samtida kultur bör ingå. I 

inflyttningskommuner, som Södra Roslagen består av, kommer influenser från en mängd 

olika håll vare sig det är från andra länder eller resten av Sverige. Det finns därför ett värde i 

att kunna undersöka den kulturella smältdegel som dessa kommuner förvandlats till. I dagens 

Södra Roslagen är den mat Anna Burstedt kallar platslös ständigt närvarande. Det handlar om 

mat som blivit en del av vardagen i en väldigt stor del av världen. Just därför att den finns 

överallt bidrar den inte med något unikt till regionen och på grund av att den är så 

förekommande i den här delen av Stockholms län kan det vara en av anledningarna till att 

många av informanterna definierar sin matkultur som anonym. De tänker att invånarna har 

samma matvanor som resten av västvärlden. Den är så vanlig att den blivit en självklarhet. 

Det leder mig till att tro att informanterna förknippar ordet tradition och kultur med 

företeelser som existerat sedan en längre tid tillbaka. De ser genom Salomonssons långa 

perspektiv där man räknar traditioners existens i sekler istället för år. Just nu använder ingen 

av informanterna sig av det korta perspektiv som till exempel Bodil och Håkan Jönssons 

föredrar: Jönssons och Jönssons sätt att konstant uppdatera sina definitioner av matvanor syns 

inte i informanternas svar. Om den här undersökningen genomförs om några decennier år 

kanske resultatet kommer att se annorlunda ut. Då kanske fler till slut svarar att det som för ett 

tag sedan räknades som exotisk mat, som pizza och kebab, är en del av Södra Roslagens 

matkultur. 

 

I efterhand kan jag tycka att jag inte borde använt ordet matkultur i frågelistan. Ordet 

förknippas nästan omedvetet med något äldre, något ur ett långt perspektiv. Frågan var redan 

tillräcklig och jag hade inte behövt tillägga om regionen hade ” sin egen matkultur”. Om jag 

gjort frågan simplare och helt enkelt bara frågat ”vad äter man i Södra Roslagen” så hade 

kanske mina informanter hittat fler sätt att svara och berättat mer om samtida matvanor. Ett 

framtida, större arbete hade behövt fler informanter för att både vara mer trovärdigt och mer 

representativt för hela Södra Roslagen. I och med att så få svarade hade det i det här fallet 

räckt att avgränsa arbetet till en av kommunerna istället för hela området. Det hade varit 

intressant att samla in frågelistsvar från ett flertal informanter från varje kommun och genom 
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dessa kunna se om det finns tydliga skillnader och likheter från kommun till kommun inom 

Södra Roslagen. Det hade gett en överblick över skillnader inom regionen men även sådant 

som kännetecknar den som en helhet. I ett sådant arbete hade det också varit en möjlighet och 

en fördel att byta metod från frågelistor till intervjuer med alla de följdfrågor och sidospår de 

medför. Då hade det gått att genomföra en djupare dialog med informanterna om deras åsikter 

huruvida man ska inkludera till exempel samtida traditioner i en kulturell kontext eller om ett 

geografiskt områdes matkultur helt enkelt bara bör definieras som de företeelser som funnits 

en längre tid. En diskussion om det långa och det korta perspektivet och vad informanterna 

anser är giltigt. Ett sådant samtal omfattar dock inte bara mat utan kan tillämpas på alla 

former av kulturella fenomen. Det handlar till stor del om det homogena, samtida samhället i 

jämförelse med det förflutna, eller det globala kontra det regionala. 
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Sammanfattning 

 

Nordost om Stockholms stad ligger ett antal kommuner som tillsammans utgör regionen 

Södra Roslagen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur informanter som arbetar inom 

områdets matbransch beskriver den lokala matkulturen. Sju personer har svarat på en 

frågelista med frågor om vad de anser ingår i de lokala matvanorna och uppsatsen tolkar deras 

svar och undersöker även varför viss mat blir omnämnd medan annan exkluderas. Analysen 

av det insamlade materialet gjordes genom att använda teorierna och begreppen regional mat, 

regiocentrism, revitalisation, platslös mat och idén om att se på kultur genom antingen ett 

långt eller kort perspektiv. 

 

En informant nämnde att personer inom regions matbransch har en tendens att följa med i 

världstrender och en annan berättade att många av Södra Roslagens matproducenter följer 

ekologiska krav. En annan benämning av områdets mat var att den är somrig vilket kan 

förklaras med att flera av kommunerna är Skärgårdskommuner och får många besökare under 

den varmare delen av året. Det stora intrycket som gavs av svaren var att informanterna hade 

svårt att definiera eller ens skriva om regionens mat och flera kallade den anonym. Det kan 

vara på grund av en brist av marknadsföring i områdets matvärld. En annan anledning kan 

vara att regionen består av inflyttningskommuner med familjer med ursprung från hela 

världen. Södra Roslagens matmeny är så varierande att det är svårt att hitta något gemensamt 

som befolkningen förknippar med området. Om informanterna använt ett kort perspektiv hade 

de berättat om de samtida matvanorna där så kallad platslös mat, som pizza och kebab, är en 

del av vardagen. Istället ignoreras de här moderna matvanorna av informanterna som kan 

sägas använda ett långt perspektiv där de försöker svara på frågorna genom att skriva om 

matvanor som existerat i många decennier. 
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Bilagor 

 

Frågelistan 

a) Hur smakar Södra Roslagen? Vilken mat förknippar du med området? Har det sin egen 

matkultur eller är det samma som i hela länet? Eller finns det större likheter hos 

grannkommunernas matkultur än resten av länet?  

 

b) Har ni själva något på menyn som du anser vara väldigt lokalt? Handlar det då om egna 

traditionella rätter/produkter för kommunen eller snarare att man använder traktens råvaror? 

 

c) Vad tror du att utomstående människor förknippar med Södra Roslagens matkultur? Eller 

har de ens några sådana föreställningar? 

 

d) En idé jag skriver om är revitalisering som betyder att man återupplivar någon gammal 

maträtt eller tradition och ger den en annan innebörd än den ursprungliga. Till exempel så är 

Ölands kroppskaka idag en väldigt stark regional symbol medan den för hundra år sedan inte 

var mer än en rätt man gjorde av veckans rester. Det har skett tack vare marknadsföring där 

någon valt att revitalisera eller återuppliva rätten och ge den ny innebörd. Har något liknande 

hänt inom Södra Roslagens matkultur? 

 

e) Känner du till projektet ”Matlandet Sverige”? Tror du i så fall att projektets koncept med 

att framhäva den lokala identiteten kan stärka Södra Roslagen som matregion? Några 

särskilda möjligheter? Har er restaurang haft något samarbete med projektet eller kontakt med 

Upplands ambassadör för projektet Claudia Dillman? Har projektet till exempel gått ut med 

att en särskild rätt eller råvara ska representera kommunen? 

 

f) Har du några övriga kommentarer som kan vara intressanta för mitt arbete? 


