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Sammanfattning 

Uppsatsen belyser hur mat genom att kopplas till geografiskt ursprung länkas samman till en 

matkulturell identitet. Med utgångspunkt i projektet Ny Nordisk Mat undersöks matkultur som 

process, för att försöka förstå hur projektet bidrar till konstruktionen och värdetillskrivningen av 

den nordiska maten, samt hur detta bidrar till att skapa och upprätthålla regional identitet. 

Analysen av det empiriska materialet tar stöd i fyra teoretiska perspektiv/begrepp: Björkholms 

(2011) teoretiska modell över kulturarv som process, Billigs (1995) teori om banal nationalism, 

Kullgrens (2000) idéer om regional identitet samt Aronczyks (2013) teori om nationell 

märkesprofilering. Det empiriska materialet utgörs av texter utgivna av och relaterade till 

projektet Ny Nordisk Mat, som studeras med hjälp av diskursanalys inspirerad av Foucaults 

arkeologiska analys. Analysen visar att värdetillskrivningen av de nordiska råvarorna sker genom 

kopplingar till det nordiska landskapet och klimatet. I samband med värdetillskrivningen sker 

även en hierarkisering och positionering gentemot andra regioner och matkulturer. Vidare visar 

analysen hur konstruktionen av den nordiska matkulturen och identiteten legitimeras genom 

hänvisning till konkurrens och en hotande global livsmedelsmarknad präglad av likriktning och 

ohälsosam snabbmat. Genom att kombinera hänvisningar till historisk nordiskt förgånget med 

den globala nutiden och framtiden får den nordiska identiteten fotfäste. Genom en 

implementering av Ny Nordisk Mat:s ”ideologi” i alla sociala skikt i form av smakutbildning och 

nordisk mat på officiella matinstitutioner möjliggörs upprätthållandet och reproduktionen av den 

nordiska identiteten och den matkulturen. Analysen visar att arbetet med att konstruera en den 

nordiska matkulturen och identiteten till stor del är en varumärkningsprocess, där en viktig del 

utgörs av att balansera mellan det regionala och det internationella. Genom ett strategiskt urval 

kan samma värden som används för att marknadsföra och differentiera Norden på den 

gastronomiska kartan appliceras universellt. Nationalistiska tendenser avslås genom en förståelse 

av att den nordiska regionen och maten förtjänar att synas och inta vad som upplevs vara en 

rättmätig position på den gastronomiska arenan. Samtidigt finns det tecken som tyder på att det, 

när det väl skapats en tydlig identitet och matkultur, är lättare att öppna upp för influenser 

utifrån. Uppsatsen öppnar därmed upp för frågan om huruvida skapandet av gränser är en 

förutsättning för ökad tolerans inom regionala matpraktiker. 
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1. INLEDNING 

De senaste decennierna har intresset för nordisk mat ökat inom kulinariska,  

journalistiska och vetenskapliga kretsar (Bergflødt, Amilien, & Skuland 2012, 1). På senare tid har 

nordisk mat kommit att utgöra en trend, både inom regionen och på den internationella arenan, 

och de nordiska länderna har beskrivits som ”världens nya kulinariska Mekka” (Byrkjeflot, 

Strandgaard & Svejenova 2013,s.38). I USA talas det om att den skandinaviska maten håller på att 

ta över den amerikanska krogscenen (Pedersen 2013), medan det i England talas om 

“Scandimania” (River Cottage 2014). En stor del av intresset för det nordiska köket beror på att 

nordiska restauranger och kockar haft internationella framgångar. I april utsågs den danska 

restaurangen Noma till världens bästa restaurang för fjärde gången på fem år (The World’s 50 

best 2014) och när EM i matlagning avgjordes i maj 2014 intogs prispallen av kockar från Sverige, 

Norge och Danmark (Peters 2014). 

 

Historiskt sett har mattraditioner och matvanor inte präglat konstruktionen av de nordiska 

ländernas nationella identiteter (Amilien 2012, 2). Till skillnad från den sydeuropeiska maten, som 

länge har kopplats till kulturella aspekter såsom ursprung och kulinariska särdrag, har maten i 

norra Europa istället kopplats till näring och hälsa (a.a.8). De senaste två decennierna har den 

nordiska matens kulturella roll och betydelse i skapandet av den nordiska identiteten dock 

kommit att diskuteras i allt större utsträckning (a.a.11).  

 

En aktör som spelat en stor roll i arbetet med att konstruera, kommunicera och uttrycka den 

nordiska identiten är projektet Ny Nordisk Mat (Byrkjeflot et al. 2013, s.50). Ny Nordisk Mat 

initierades 2004 och kan ses som ett politiskt och kommersiellt projekt som har varit en viktig del 

i utvecklingen av den nordiska matkulturen, samt haft en stor påverkan på nutida nordisk 

forskning och nordisk matkultur (Skuland, Amilien & Bergflødt 2012, 17f). Ett kulinariskt 

manifest utformat av tolv nordiska kockar och andra matprofiler blev startskottet för ett 

omfattande kulinariskt projekt som nu pågått i tio år (Byrkjeflot et al. 2013, s.38). Detta 

kulinariska projekt är utgångspunkten i föreliggande uppsats.  
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1.1. Problemformulering  

Mat är ett ämne som rymmer och berör alltifrån naturvetenskapliga till sociala och kulturella 

aspekter, vilket gör matfrågor oerhört komplexa. Mat och ätande har en särskild förmåga att 

knyta vardagliga praktiker till bredare kulturella mönster, hegemoniska strukturer och politisk-

ekonomiska processer     faktorer som strukturerar vår tillvaro på kanoniserande samt medvetna 

och omedvetna sätt (Holtzman 2006, s.373). Vad och hur vi äter påverkas därför av, på samma 

gång som den fungerar som en indikator på, bredare sociala, politiska och ekonomiska 

förändringar i samhället (Jacobsen 2008, s.14; Mennell 2008, s.246; Warde 2007, s.23). Vidare 

innebär framställningen av mat alltid ett slags ”översättning” i form av kulturell påverkan, där 

sociala system och organisationer legitimerar och skapar en tolkning av livsmedlet eller produkten 

(Barham 2003, s.130).  

 

Mat kan användas som ett medel att positionera sig inte bara socialt, utan även geografiskt. Att 

konsumera mat med regional förankring är ett sätt att markera att vi tillhör till en viss matkultur, 

och på samma gång definierar vi också andra matkulturer som annorlunda (Burstedt 2001,s.80). 

Precis som andra kulturella arenor kan maten och ätandets gemenskapande funktion användas 

för att proklamera nationell identitet (Murcott 1996, s.30). Både mat och nationell identitet har en 

kraftfull förmåga att väcka och mobilisera starka känslor (Appadurai 1981, s.49; Murcott 1996, 

s.30), och förnimmelsen av ett traditionellt kök beskrivs ofta som en huvudled till en del av ett 

folks kollektiva minne, ett minne tillgängligt för alla de som är en del av den gemensamma 

historien (Burstedt 2001, s.76; Holtzman 2006, s.366,372; Mannur 2007, s.28; Mennell 2008, 

s.248). Betoningen på regionala och nationella kök har därför beskrivit som en del av 

”arvsindustrin”, en växande bransch som grundar sig i en rekonstruering av det förgångna och 

betoning av skillnader mellan folk och platser (Murcott 1996, s.33). 

 

Kopplingen mellan mat och nation har alltid varit stark, och kulinarisk nationalism har en lång 

historia. I västvärlden är Frankrike det kanske tydligaste exemplet på ett ”kulinariskt land”, där 

mat och nation i princip anses sammanfalla (Parkhurst Ferguson 2010, s.102). År 2010 skrevs 

dessutom den franska måltiden in i Unesco:s lista över världsarv (Unesco 2014); ett demonstrativt 

exempel på matens kulturella förbindelse och den betydelse nationella kök ges i det nutida 

samhället. Sedan mitten av 1980-talet har gastronomi blivit en ”statsangelägenhet”, där maten har 

kommit att fungera som medel för att bygga nationers varumärken (Kharkina 2013). Sedan början 

av 2000-talet har det dessutom skett en förstärkning av så kallad ”gastronationalism”, en ideologi 

som grundar sig i föreställningar om globaliseringens homogeniserande effekter på matkulturen, 

där politik används som medel för att försöka stärka nationella matidentiteter (Fjellström 2013).  

 

I dessa och andra sammanhang tas ofta den nationella identiteten för given. Med tanke på de 

starka symboliska värden som mat rymmer bör emellertid de praktiker där mat används som 

uttryck för nationell identitet granskas (Murcott 1996, s.22). Trots att det finns tydliga kopplingar 

mellan mat, nation och identitet har mat sällan behandlats i teoretiska diskussioner om nationell 

identitet (Palmer 1998, s.183).  Mycket av den forskning som gjorts om lokal och regional mat 

behandlas istället utifrån ett turism- eller marknadsföringsperspektiv (se t.ex. Ljunggren 2012; 

Sidali, Spiller & Schulze 2011; Sims 2009; Tregear 2007). På senare tid har intresset för forskning 

om den kollektiva identitetens framträdande, antagande och legitimering ökat (Byrkjeflot et al. 

2013, s.37). Forskning kring kollektiv identitet har dock främst studerats ur ett organisatoriskt 
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perspektiv, medan mindre fokus har lagts på hur uppkommande kollektiva identiteter legitimeras 

(Wry, Lounsbury & Glynn 2011, s.449). Det har därför konstaterats att det behövs mer empirisk 

forskning som studerar de processer som möjliggör kollektiv identitetslegitimering (a.a. s.460). 

Vidare har det konstaterats att forskning kring livsmedelssektorns globalisering inte tillräckligt 

beaktat nationella regleringssystem och institutionella aktörers roll och verkan, vilket innebär att 

ämnets komplexitet underskattas (Jonsson 2004, s.24).  

 

I konstruktionen av kollektiva identiteter kan retorik användas som ett effektivt redskap 

(Salomonsson 2001, s.24), och i Norden används den lokala maten numera som en viktig del i 

den politiska retoriken (Pico Larsen & Österlund-Pötzch 2013, s.68 ). Salomonsson (2001) menar 

att den retoriska dimensionen av mat och ätande på senare tid har kommit att spela en lika stor, 

om inte större roll, än själva ätandet (s.25). Samtidigt har det konstaterats att den kulinariska 

diskursen är komplex och inte sällan rymmer ambivalens (Mannur 2007, s.28), och det har 

poängterats att den retorik som utvecklas i dessa sammanhang bör iakttas med en viss 

försiktighet (Jonsson 2004, s.37).  

 

Diskurserna kring nordisk mat, som till stor del bygger projektet Ny Nordisk Mat, har beskrivits 

som en av vår tids mest populära (Skuland et al. 2012, s.17f). Projektet har beskrivits som ett 

effektivt verktyg för att marknadsföra den nordiska regionen (Kharkina 2013, s.152-154) och den 

”nordiska identiteten”(Byrkjeflot et al. 2013, s.36,38). I samband med den nordiska matens ökade 

popularitet har frågor om rötter samt ett nordiskt kulturellt arv fått en mer framträdande roll 

(Pico Larsen & Österlund-Pötzch 2013, s.69). Föreställningar om att nationer och regioner 

rymmer en essentiell matkultur rymmer dock fundamentalistiska tankemönster som bidrar till att 

skapa och upprätthålla föreställningen om kulturella skillnader mellan ”oss” och ”dem” (Burstedt 

2001,s.67). Eftersom mat är ett vardagsnära empiriskt område är de därför viktigt att undersöka 

hur geografiska föreställningar påverkar utformandet av matkulturer (a.a. s.80). Medan betoning 

på nationell, etniskt och genealogisk tillhörighet inom andra områden snabbt betraktas som 

nationalistiskt, förefaller matfältet vara en arena där det fortfarande är legitimt att omfamna och 

hylla ett ’nationellt kulturarv’. Det är därför angeläget att granska och problematisera de värden 

som innefattas i den regionala maten, hur de artikuleras och används, samt diskutera vilka 

kulturella och sociala konsekvenser denna värdetillskrivning kan tänkas få.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att belysa hur mat genom att kopplas till geografiskt ursprung 

länkas samman till en matkulturell identitet. Med utgångspunkt i projektet Ny Nordisk Mat 

undersöks regional matkultur som process, för att försöka förstå hur projektet bidrar till 

konstruktionen och värdetillskrivningen av den nordiska maten, samt hur detta bidrar till att 

skapa och upprätthålla regional identitet. Detta syfte ska uppnås med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka värden lyfts fram i beskrivningar, och därmed konstruktionen, av den nordiska 

maten? Hur kan dessa värden kopplas till föreställningar om den nordiska identiteten, 

samt det nordiska kökets förhållande till andra kök, och därmed ställning i världen? 

 

 Hur skapas legitimitet åt behovet att identifiera, befästa och bevara den nordiska 

matkulturen?  

 

 Hur kan ovanstående frågeställningar bidra med en bredare förståelse kring 

konstruktionen av och (re-)produktionen ett ”vi” och ”dem” på den gastronomiska 

arenan/kartan? 
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1.3. Uppsatsens disposition 

För att skapa en bild av projektet Ny Nordisk Mat följer närmast en beskrivning av projektets 

bakgrund och syfte. I kapitel tre presenteras tidigare relevant forskning som berör regional 

matkultur och kulinarisk nationalism. Utifrån litteraturgenomgången identifieras kunskapsluckor 

som visar på behovet att undersöka Ny Nordisk Mat, regional identitet och matkultur utifrån ett 

bredare och mer aktuellt perspektiv. I kapitel fyra presenteras de teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för analysen. Kapitlet inleds med en beskrivning av Björkholms (2011) modell som kan 

användas för att studera kulturarv som process. Därefter följer en redogörelse för Billigs (2005) 

term banal nationalism, vilket ger en förståelse för hur nationalism kan ta sig uttryck i vardagliga 

praktiker. Därefter följer en redogörelse för konstruktionen av regional identitet utifrån Kullgrens 

(2000) förståelse av regionala identifikationer som en form av imaginär gemenskap. Teorikapitlet 

avslutas med en redogörelse för Aronczyks (2013) nationell märkesprofilering.  

 

I metodkapitlet redogörs för och resoneras det kring val av analysmetod, det material som 

analysen bygger på, hur analysarbetet genomförts samt metodologiska överväganden. Materialet, 

som utgörs av texter producerade av och i samband med projektet Ny Nordisk Mat, analyseras 

med hjälp av diskursanalys inspirerad av Foucaults (2002) arkeologiska analys. Resultatdelen 

redogör för hur den nordiska maten beskrivs och tillskrivs värde, hur konstruktionen av den 

nordiska maten och identiteten konstrueras och legitimeras utifrån upplevda hot, samt hur den 

sedan reproduceras genom folklig implementering. Avslutningsvis redogörs för och 

problematiseras de dubbeltydigheter som uppstår i konstruktionen av en regional identitet. 

Slutdiskussionen rymmer en sammanfattning av analysen samt en fördjupning av intressanta 

resultat, slutsatser samt förslag på framtida forskning. 
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2. NY NORDISK MAT 

Projektet Ny Nordisk Mat startade som en folkrörelse, vilken växte fram som en reaktion mot en 

alltmer industrialiserad matproduktion (NNF II 2013, s.7). Grunden för själva projektet lades 

2004, då Rene Redzepi och Claus Meyer, duon bakom den tvåstjärniga restaurangen Noma i 

Köpenhamn, bjöd in matprofiler från de nordiska länderna till ett symposium med ny nordisk 

mat som tema. Vid mötet lanserades ett så kallat köksmanifest, vilket utarbetats av tolv 

framstående kockar och matprofessionella aktörer från de nordiska länderna. Manifestets tio 

punkter uttrycker de värden som ansågs karaktärisera den nordiska maten (Risvik 2008, s.6). 

Köksmanifestets tio punkter lyder som följer: 

 

Det Nya Nordiska Köket ska: 

 

1. uttrycka den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi gärna vill förbinda med 

vår region, 

2. avspegla de skiftande årstiderna i sina måltider, 

3. bygga på råvaror som blir särskilt utsökta i våra klimat, landskap och vatten, 

4. förena kravet om välsmakande med modern kunskap om sundhet och 

välbefinnande, 

5. främja de nordiska produkter och producenters mångfaldighet och sprida 

kännedom om kulturerna bakom dem, 

6. främja djurens trivsel och en hållbar produktion i havet samt i de odlade och 

vilda landskapen, 

7. utveckla nya användningsområden för traditionella nordiska livsmedel, 

8. förena de bästa nordiska tillredningsmetoder och kulinariska traditioner med 

impulser utifrån, 

9. kombinera lokal självförsörjning med regionalt utbyte av varor med hög 

kvalitet, 

10. bjuda in konsumenter, andra mathantverkare, lantbruk, fiskeri, små och stora 

livsmedelsindustrier, detalj- och mellanhandlare, forskare, undervisare, politiker 

och myndigheter till ett samarbete om detta gemensamma projekt som ska gagna 

och vara till glädje för hela Norden. 
 

(NNM 2014 e.) 
 
Året efter köksmanifestet lanserats fick projektet politisk uppbackning då de nordiska fiskeri-, 

jordbruks-, skogsbruks- och matministrarna visade sitt stöd. I samband med detta utformades 

Århusdeklarationen, en utarbetad variant av köksmanifestet (Risvik 2008, s.6f).  

 

Projektet har genomförts i två faser. Den första fasen kallades Ny Nordisk Mat och lanserades 

2006 av Nordiska ministerrådet och Nordic Innovation Centre (Risvik 2008, s.5) 1. Programmet 

spände över tre år, mellan 2007 och 2009, och fokuserade främst på att definiera nordisk 

gastronomi genom olika samarbeten med bland annat restauranger (NNF II 2013, s.6), skapa 

uppmärksamhet kring nordisk mat i media, samt bilda nätverk mellan olika mataktörer i Norden 

(NNM 2010, s.18). Programmets budget på ca 23 miljoner (a.a. Baksida) användes till ett 30-tal 

                                                             
1 Nordic Innovation Centre, eller Nordisk Innovation som är det svenska namnet, lyder under Nordiska 
ministerrådet som arbetar för att ”främja gränsöverskridande handel och innovation” (Nordic Innovation 2014). 
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projekt inom olika ämnesområden, dels större innovations- och näringslivsinriktade, och dels 

mindre projekt som främst fokuserade på att skapa uppmärksamhet kring den nordiska maten 

(a.a. s.31). Förutom projekten har fjorton matambassadörer som består av alltifrån kockar och 

bönder till keramikdesigners och forskare hjälp till att marknadsföra och skapa intresse för den 

nya nordiska maten (Risvik 2008, s.21ff). 

 

År 2010 inleddes projektets andra fas, vilken kom att kallas Ny Nordisk Mat II. Medan projektets 

första fas främst nådde toppkrogar och professionella aktörer inom livsmedelbranschen, 

fokuserar arbetet med den andra fasen på att nå offentliga institutioner, såsom skolor och 

äldreboenden (NNF II 2013, s.14). Projektet samarbetar även med andra kreativa industrier för 

att marknadsföra den nordiska regionen och dess gastronomi (a.a. Baksida). Till skillnad från den 

första fasen har NNM II dessutom en tydligare internationell profil, och under de fyra åren har 

en rad internationella samarbeten genomförts (NNM 2013, s.8). En del av projektets andra fas 

utgörs även av utvecklandet av en ”Ny Nordisk Diet” (NNF II 2013, s.32f). Ny Nordisk Mat II 

löper under 2010-2014 och har en årlig budget på 3,108 miljoner DKK från Nordiska 

Ministerrådet. Ytterligare tre miljoner DDK kommer från KreaNord2 och är öronmärkta för att 

utveckla NNM II:s samarbete med andra kreativa industrier (a.a. s.10).  

  

                                                             
2 KreaNord drivs av Nordiska Ministerrådet och fungerar som en plattform för utbyte och utveckling med syfte att 
förbättra tillväxtpotentialen i Nordens kulturella och kreativa industrier (KreaNord 2014). 
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

I takt med det ökade intresset för regional och lokal mat har det de senaste decennierna vuxit 

fram en betydande mängd forskning inom området. Som följande litteraturöversikt visar har 

mycket av det som skrivits fokuserat på konsumenters upplevelse av lokal mat, men även på lokal 

och regional mat som en social konstruktion, samt frammanandet av regional mat och matkultur 

som en respons på ökad globalisering. I det senare fallet kan betoningen på traditionell regional 

och nationell mat fungera som ett distinktionsmedel och därigenom skapa och upprätthålla 

gränser mellan ”oss” och ”dem”, vilket visar på matens förmåga att ta sig nationalistiska uttryck. 

Slutligen redogörs för den forskning som hittills bedrivits om projektet Ny Nordisk Mat. 

3.1. Lokal och regional matkultur 

Matkultur är en bärare av och viktig del i skapandeprocessen av sociala värden. Begreppet är 

uppbyggt av orden mat och kultur, där mat hänvisar till den materiella produkten och de sociala 

element som omger produkten, medan ordet kultur är kopplat till social och etisk kunskap om en 

viss grupp. Matkultur kan förstås som kunskap om mat placerat i ett socialt ramverk av normer 

och sociala strukturer som är kopplade till identitetsbildande och grupptillhörighet (Bergflødt et 

al. 2012, 16-18). I nedanstående stycken redogörs för dessa aspekter i relation till lokal och 

regional mat.  

3.1.1. Lokal och regional matkultur, ett mång- och svårdefinierat begrepp 

Den lokala maten kan användas som ett sätt att uttrycka och placera en lokal tillhörighet i 

förhållande till ett större geografiskt sammanhang, och matkultur används därför ofta för att 

representera och beskriva ett områdes regionala eller nationella kulinariska särdrag (Burstedt 

2001, s.63ff). Lokal/regional matkultur indikerar att det finns en central och en perifer 

måltidskultur, vilket innebär att måltidskulturen kan separeras, oftast med geografiska eller andra 

territoriella gränser. Termen antyder även att det inom ett område skulle finnas endast en enda 

måltidskultur, där en viss typ av mat är uttryck för den lokala/regionala måltidskulturen 

(Tellström 2005, s.1016).  

 

Begreppet lokal/regional måltidskultur är dock både svår- och mångdefinierat, vilket gör det 

problematiskt att använda (Tellström 2005, s.1016). Lokalitet har beskrivits som ett elastiskt 

begrepp (Mennell 2008, s.248) och som ett begrepp med stor förhandlingsbarhet (Østrup Backe 

2010, s.128f). Eftersom våra kulturella och sociala kretsar utvidgats kan det lokala inte längre 

sägas vara begränsat till ett närområde; till exempel kan ett helt land betraktas som något lokalt i 

förhållande till något globalt, såsom Europa (Burstedt 2001, s.64). Dagens definition av det lokala 

kan därför betraktas som det ”lokala-i-det-globala” (Roos, Terragni & Torjusen 2007, s.29). Dess 

svårdefinierade karaktär innebär även att den lokala maten kan betraktas som ett 

kameleontbegrepp, vars betydelse ändras när det rör sig mellan olika nätverk och kontexter 

(Amilien, Fort & Ferras 2007, 28-30). Enligt Burstedt (2001) kan ordet plats även översättas med 

begreppet kontext, vilket innebär att det inte finns någon platslös mat, utan att all mat har en 

bestämd kontext där den passar in (s.66).  

 

Även begreppet ”terroir” har länge saknat en entydig definition. Från början definierades terroir 

utifrån naturgivna förutsättningar (Nygård 2012, s.17), men idag har begreppet kommit att få en 

utökad definition, då även regional hantverkstradition samt människors förmåga att ta tillvara på 
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och förädla de naturgivna förutsättningarna ses som uttryck för den regionala karaktären (a.a.18). 

Det har även poängterats att begreppet på senare tid kommit att bli ett modeord och att det ofta 

används som ett synonymt begrepp till när- eller härproducerade livsmedel och råvaror (Nygård 

& Wramner 2013, s.204), samt även att begreppets koppling till traditioner och kulturarv innebär 

att det kan användas i patrimoniserings- och nationalistiska syften (a.a. s.219). 

3.1.2. Ursprung som kvalitetsindikator 

Trots att det råder olika mening om den exakta betydelsen av lokal mat, finns det alltjämt en stark 

föreställning om att koppling mellan mat och plats är betydelsefull (Sims 2009, s.333). En stor del 

av matforskningen handlar om den allt större ängslan och osäkerhet kring mat som vuxit fram i 

samband med den ökade industrialiseringen och det ökade avståndet mellan producent och 

konsument (Fischler 1988, s.289f; Lien 1995, s.301; Warde 1997, s.195; Östberg 2003, s.222-225). 

Det har konstaterats att matproduktionen idag i hög grad präglas av så kallad ”displacement” 

(Cook & Crang 1996, s.133; Salomonsson 2001, s.28), vilket innebär att produkters rörelsefrihet, 

och därmed även ”hemlöshet”, ökat. Ett sätt att hantera detta tillstånd är att försöka befästa och 

innehållsbestämma ord som ”kultur” och ”identitet”. Regionala termer kan därför användas för 

att organisera och begreppsliggöra vardagen, vilket gör att begrepp som ”region” och ”lokalt” blir 

viktiga som medel för att försöka definiera matens ursprung och historia (Salomonsson 2001, 

s.28). Som ett resultat av den ökade oron kring maten och dess ursprung har det de senaste 

decennierna vuxit fram nya konsumentkrav som grundar sig i en önskan att kunna koppla maten 

till en viss plats och producent (Burstedt 2001, s.6; Fonte 2008, s.204), och att marknadsföra 

varor med en tydlig platsbundenhet har blivit ett sätt för marknadsaktörer att garantera äkthet 

samt attrahera kunder (Bonow & Rytkönen 2013, s.66).  

 

Ursprungsmärkning användes från början för att indikera en råvaras autenticitet, det vill säga 

äkthet, men idag uppfattas och används ofta geografiska märkningar som en kvalitetsindikation. 

På så sätt har autenticitet på senare tid kommit att betraktas som en synonym för god kvalitet, 

trots att garanterat ursprung inte nödvändigtvis medför en högre produktkvalitet än en icke-

ursprungsmärkt vara (Gade 2004, s.848, Ilbery, Kneafsey, Söderlund & Dimara 2001, s.28). 

Studier har konstaterat att råvaruursprung är en av de starkaste kvalitetsindikationerna vid val av 

livsmedel (Ilbery et al. 2001, Nygård & Wramner 2013, s.230). Bland svenska konsumenter sätts 

ett stort värde vid ursprung; nästan åtta av tio vill veta var maten de handlar kommer ifrån. 

Svenska livsmedel upplevs som trygga eftersom de vet hur de är framtagna och hur de ska smaka, 

och ordet ”svenskt” förknippas med positiva begrepp medan utländsk mat väcker associationer 

till besprutning, långa transporter och dålig kvalitet (Ekelund 2004, s.22f).  

 

Ofta uppfattas produktens kvalitet inte bara vara förknippad med, utan även beroende av, den 

specifika geografiska regionens fysiska, biologiska och kulturella förutsättningar. Att kunna 

koppla en produkt till ett specifikt terroir är därför av central betydelse för platsspecifika 

livsmedel (Nygård & Wramner 2013, s.202). Kunskap om en råvaras eller produkts geografiska 

ursprung och föreställningar om lokala kulturella traditioner är därför starkt värdeskapande 

faktorer (Cook & Crang 1996, s.134; Skuras & Dimara 2004, s.812). Det har bland annat visat sig 

att när en produkt matchar regionen tenderar den regionala bilden att påverka värderingen av 

produkten positivt (van Ittersum ,Candel & Meulenberg 2003, s.223f). Genom att koppla 

produkter till lokala aspekter såsom landskap, djur och traditioner ökar produktens värde, 
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eftersom konsumenterna identifierar produkten med platser när de ser varan på en annan plats 

(Bonow & Rytkönen 2013, s.61, 72f). På så sätt kan den regionala kopplingen fungera som ett 

starkt varumärke (van Ittersum et al. 2003, s.223f). 

 

Den upplevda kvaliteten hos lokala produkter formas till stor del av marknadsföring (Amilien, 

Fort & Ferras 2007, 28-30). Inom försäljning formuleras den lokala matens diskurs ofta i 

nostalgiska och naturliga termer, vilket väcker associationer till lyckliga bönder och ren jord 

(Roos, Terragni & Torjusen 2007, s.29). Konsumenter har därför en idealiserad bild av lokala 

produkter, där ursprung och terroir kopplas till en rad mervärden såsom tradition, natur och 

autenticitet (Amilien et al. 2007, 28-30; Cook & Crang 1996, s.143).  

 

De föreställningar som konsumenten har om lokal mat påverkar även smakupplevelsen. Det har 

till exempel visat sig att svenska konsumenter upplever att tomater smakar sämre om de är 

märkta med ett annat ursprungsland än Sverige, i och med att importerad mat i konsumenternas 

medvetande har lägre anseende än de svenska alternativen (Ekelund 2004, s.23). 

Ursprungsmärkning av produkter är inte bara förknippad med föreställningar om kvalitet och 

god smak, utan utgör även en kombination av erfarenhet, tillit och förväntningar (Ekelund 2004, 

s.23, Loureiro & McCluskey 2000, s.311). Det har bland annat visat sig att konsumenter vid själva 

konsumtionstillfället inte kan avgöra om en produkt är framtagen på traditionellt sätt. En del av 

de påståenden och kvaliteter som förknippas med ursprungsmärkta varor kan därför sägas skapa 

en informationsasymmetri (Loureiro & McCluskey 2000, s.311). Den upplevda kvaliteten på 

produkter med kulinariskt kulturarv utgörs alltså inte enbart av något inneboende i själva 

produkten, utan är beroende av konsumentens kunskap om produkten och hur den ska 

konsumeras (Charbol & Muchnik 2011, s.75f). 
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3.1.3. Ursprung som social konstruktion 

De flesta nutida forskare är idag överrens om att platsbegreppet och de föreställningar som är 

kopplade till den lokala och regionala maten är ett resultat av sociala konstruktioner (Amilien et 

al., 29; Cook & Crang 1996, s.139; Feagan 2007, s.23; Fjellström 2013; Jonsson 2004, s.37; 

Nygård & Wramner 2013, s.224). Vad som betraktas och definieras som lokalt bygger ofta på vad 

medlemmar inom kulinariska nätverk själva definierar som lokalt (Østrup Backe 2010, s.128f). 

Ofta handlar det om en aktiv och social konstruktion av det förgångna, där olika grupper 

försöker skapa en platsbaserad identitet genom att återvärdera tidigare landsbygdsvärden (Barhan 

2003, s.132).  

 

Tellström (2006) poängterar att när mat och måltidskultur används i kommersiella och politiska 

syften utformas den ofta för att nå ett visst mål, det vill säga att bli accepterad av mottagaren. I 

politiska representationsmiddagar anpassas måltiderna till exempel för att matcha besökarnas 

uppfattning om lokal matkultur och svensk mat med hög status. I marknadsföringsmässiga 

situationer formas istället maten efter konsumentens föreställningar om platsrelaterat ursprung 

och ”genuinitet”, medan mat serverad vid världsutställningar ofta baseras på stereotyper av redan 

existerande mat och matkultur (Tellström 2006).  

 

Den lokala och regionala maten har även en pragmatisk aspekt, eftersom kulturella betydelser 

förstärker regionens försäljningsvärde (Salomonsson 2001, s. 43). Lokala värden används ofta för 

att skapa en berättelse om platsen för att attrahera kunder (Ljunggren, Markowska, Mynttinen, 

Samuelson, Saemundsson, Virtanen, & Wiklund 2010, s.79f). Tellström (2005) menar på att 

matens utformning inom lokal och regional restaurangnäring i hög grad styrs av krögarnas 

antaganden om gästerna förväntningar, och att den lokala och regionala maten därför kan ses 

som den typ av mat och rätter som svarar mot föreställningar om måltidskulturen, snarare än 

faktiska historiska sedvänjor eller en måltidskultur som finns på själva platsen (s.1018ff). 

 

Differentiering av mat genom hänvisning till geografier innebär således ett ”aktivt ingripande” i 

kulturella geografier, snarare än en passiv upptagning av absoluta kulturella geografiska skillnader. 

Cook & Crang (1996) har poängterat att dessa metoder och differentieringspraktiker kräver 

kritisk analys (s.140). Vidare poängterar Tellström (2005) att betoningen av lokal och regional 

måltidskultur innebär en avgränsning som kan kopplas till normativa föreställningar och andra 

klassificeringar, där viss mat lyfts fram medan annan tonas ner eller exkluderas (s.1016). Den 

framvisade lokala och regionala måltidskulturen blir entydig genom att en baksida hålls dold, där 

maträtter och måltidsformer som associeras med socialt utanförskap eller låg kulturell status – till 

exempel arbetarmat, vardagsmat eller mat som tillhör socialt lågrankade invandrar- och 

flyktinggrupper – utesluts (a.a. s.1018ff). De rätter som lyfts fram i det lokala och regionala köket 

kan därmed ses som representativa för det nutida samhällets definition av ”god smak” (a.a. 

s.1022). Det regionala tolkas och översätts därmed till olika symboliska språk, där matupplevelser 

som kanske är mer vanligt förekommande än de traditionella inte nämns, medan vad som 

uppfattas som traditionella och historiska måltider lyfts fram (Salomonsson 2001, s.45).  

 

Konstruktionen av regionala och nationella kök kan därför ses som ett slags 

”traditionsuppfinnande”, där mat och matkultur legitimeras genom en konstruerad bild av det 

förflutna (Metzger 2005, s.298). Uppfattningen om den lokala maten kan därför sägas existera på 
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ett imaginärt plan, eller genom en så kallad ”hyperverklighet” (Amilien, Fort & Ferras 2007, 29), 

där den lokala eller nationella maten tolkas och ges mening genom "imaginära geografier" 

(Hultman 2006, s.53). Samtidigt som regional mat bör betraktas som en social konstruktion 

fortsätter föreställningar om ursprung att ha en signifikant betydelse för vår världsuppfattning 

genom att de fungerar som ett område att förhålla sig till utifrån vardagliga och situerade 

händelser, både innanför och utanför det aktuella området. På så sätt kan regionen sägas existera 

”i den mån den upplevs och används” (Burstedt 2001, s.81). 

3.1.4. Samspelet mellan det lokala och globala 

Inom matmedia har det sedan en tid tillbaka varit stort fokus på matkulturers utveckling. I 

gastronomiska debatter går det att avläsa en rädsla för att globaliseringen och den överstatliga 

politiken ska resultera i kulturell likriktning och homogenisering (Burstedt 2001, s.61f). Den 

ökade globaliseringen har fört med sig kritiker som hävdar att en standardisering hotar de ”äkta” 

unika smakerna, maträtterna och livsmedelsproduktionen (se t.ex. Fjellström 2013; Jonsson 2004, 

s.23f). Lokala matrörelser och konsumtion av regional mat kan därför tolkas som ett 

avståndstagande och motstånd till en nationell eller överstatlig makt, där längtan efter ren mat 

och den nostalgiska längtan efter att återuppliva regionala kök blir ett sätt att stå emot hotet om 

kulturell hybriditet och mat utan identitet (Cook & Crang 1996, s.146; Feagan 2007, s.23; 

Salomonsson 2001, s.45). 

 

Uppfattningarna kring huruvida en ökad globalisering leder till en homogenisering eller 

förstärkning av skillnader mellan matkulturer går emellertid isär. En del hävdar att det har 

kommit att bli allt svårare att urskilja avskilda nationella matlagningskulturer i Europa och 

världen, och att det därför inte längre går att tala om något som essentiellt nationell mat (Bell 

1997, s.169; Mennell 2008, s.254; Palmer 1998, s.190). Ökad migration (Mennell 2008, s.254-256), 

transporter och teknologiska framsteg sägs har lett till ett upphävande av de geografiska och 

politiska gränser som tidigare bar upp kulinarisk särprägel (Parkhurst Ferguson 2010, s.105f). 

Sociologen Stephen Mennell (2008) menar på att nutida matmönster präglas av ”minskande 

kontraster och ökande variation” och ”kulinarisk pluralism” (s.254–256). Andra författare hävdar 

att den ökade rörligheten och integrationen inom Europa har skapat en rädsla för 

homogenisering av nationella och regionala skillnader, vilket lett till ett upplevt behov att markera 

den regionala maten (Burstedt 2001, s.62; Holtzman 2006, s.369). Andra menar att det inom 

Europa finns tecken på att tydliga historiskt och kulturellt betingade konsumtionsmönster och 

matkulturer fortsätter att leva vidare, trots flera decennier av gemensam jordbrukspolitik och 

ökade transnationella regel- och styrverk (Jonsson 2004, s.45; Kjærnes, Harvey & Warde 2007, 

s.185–188).  

 

Antropologen Arjun Appadurai (1988) menar på att uppfattningen om en ”kulinarisk smältdegel” 

är en myt, och att nationella kök uppstår tack vare, snarare än trots, betoningen på regionala och 

lokala kök (21f). Ett flertal författare noterar att kosmopolitiska och provinsiella uttryck 

förstärker varandra genom en dialektisk växelverkan. Det har konstaterats att den gastronomiska 

arenan präglas av en paradox mellan å ena sidan ökade gemensamma modeller och ramverk, och 

nationell särskiljning å andra sidan (Kjærnes et al. 2007, s.185–188), och att homogeniserande och 

heterogeniserande praktiker existerar samtidigt och i växelverkan (Jonsson 2004, s.25). I den 

nutida världen har det globala och lokala beskrivits som ett dialektiskt par; oskiljaktiga, men ändå 
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olika och ofta motsägande (Feagan 2007, s.38), eller som två aktörer i en ”tvillingprocess”, med 

regional och etnisk specialisering å ena sidan, och utveckling av övergripande nationella kök å 

andra sidan (Appadurai 1988, s.21f).  

3.2. Kulinarisk nationalism 

Mat och ätande har betydelse för både vår självuppfattning och sociala tillhörighet och påverkar 

därmed både den individuella och kollektiva identiteten. Precis som andra kulturella fenomen kan 

mat därför bidra till skapandet och upprätthållandet av sociala relationer (Burstedt 2001, s.75; 

Fischler 1988, s.280; Mintz & Du Bois 2002, s.109; Palmer 1998,s.183).  Appaduarai (1981) 

konstaterar att mat och ätande rymmer två motsatta semiotiska funktioner; samtidigt som det kan 

användas för att indikera och konstruera jämlika, intima och solidariska relationer är det ett 

effektivt medel för att upprätthålla distans och hierarkier (s.496).  

 

Att definiera ett livsmedel eller en matprodukt utifrån en matkultur eller plats är ett sätt att 

legitimera dess position i förhållande till andra matkulturer . Nationalistiska föreställningar hör 

samman med förståelsen av begreppet matkultur som en statisk enhet, vilket kan leda till att 

dikotomier och kulturella skillnader mellan ”här” och ”där”, innanför och bortanför 

nationsgränsen förstärkts, vilket i förlängningen innebär en förstärkning av skillnader mellan 

”oss” och ”dem” (Burstedt 2001, s.67f). Regional och nationell mat fungerar därmed som 

gränsmarkör, där mat och ätande kan ses som ett slags språk som artikulerar uppfattningar om 

inkludering och exkludering, nationell stolthet och xenofobi (Bell 1997, s.168). 

 

Uppfattningen om olika matkulturer växte fram i samband med föreställningen om 

nationalstaten. Genom att knyta maten till en specifik plats, ett specifikt territorium, definierades 

olika ”kök” (Burstedt 2001, s.63). Som konstaterades ovan har det argumenterats att förändrade 

handelsmönster, ökad migration och sammanblandning av kulturer lett till att det inte längre går 

att tala om någon essentiell nationell mat (Bell 1997, s.169; Mennell 2008, s.254; Palmer 1998, 

s.190). Samtidigt menar många andra att kopplingen mellan mat och plats är mer aktuell än 

någonsin och att mat utgör ett enkelt och därmed effektivt medel för att proklamera etnisk och 

nationell identitet (Bergflødt et al. 2012, s.21; Holtzman 2006, s.368; Murcott 1996, s.30ff; Palmer 

1998, s.189,196; Parkhurst Ferguson 2010, s105f), och materialiseringen av nationalism av och 

genom mat har beskrivits som ett av det sena 1900-talets ”mest påtagliga nationalitetsprojekt” 

(Burstedt 2001, s.63). 

 

Vidare har det poängterats att både mat (Appaduarai 1981, s.494) och nationsbegreppet är högst 

formbara begrepp, vilket innebär att matvanor lätt kan kopplas till föreställningar om folkslags 

temperament, smak och nationell överlägsenhet (Murcott 1996, s.31-33). Kopplingen mellan mat 

och nationell identitet används inte sällan i form av nedsättande metaforer för att beskriva ett 

annat folks matvanor, där namngivning utifrån mat och matvanor kan övergå i allmänna 

föreställningar om ett visst folks egenskaper och karaktärsdrag. Negativa nationella stereotyper 

grundar sig därför inte sällan i uppfattningar om ett folks matvanor (a.a. s.21).  

 

Förbindelsen mellan mat, nationell identitet och global utveckling innebär att 

konsumtionsstrategier kan användas som ett sätt att uttrycka nationalistiska känslor genom att ta 

avstånd från sociala, kulturella och politiska utvecklingar kopplade till globaliseringen (Caldwell 
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2002, s.295). Den starka kopplingen mellan nationella kök, identitet och globalisering som 

beskrivits ovan kan sammanfattas med – och ta sig uttryck genom – begreppet 

”gastronationalism”, vilket handlar om att matproduktion, distribution och konsumtion används 

för att avgränsa, behålla och stärka makten och känslan av nationell tillhörighet (DeSoucey 2010, 

s.432; Fjellström 2013).  

3.3. Projektet Ny Nordisk Mat  

Projektet Ny Nordisk Mat har beskrivits som ett effektivt verktyg för att marknadsföra den 

nordiska regionen (Kharkina 2013, s.152-154) och ett viktigt instrument i skapandet och 

kommunicerandet av den ”nordiska identiteten”. Marknadsföringsprocessen och lanseringen av 

projektet har beskrivits som ovanligt framgångsrik. En av orsakerna till framgången anses vara att 

projektet stimulerades genom en sammanblandning av aktörer från skilda arenor: kulinariska 

entreprenörer, politiska ledare, legitimerande forskare, matambassadörer samt media, vilket 

möjliggjorde en snabb och effektiv spridning av märket. En annan faktor till projektets 

framgångar var skapandet av olika ”narrativ”, till exempel det nordiska territoriet och den 

nordiska dieten som legitimerades av forskare. Genom att aktörer och institutioner från skilda 

områden bjöds in till projektet erhölls dessutom ekonomiskt stöd från olika håll (Byrkjeflot et al. 

2013, s.36,38). 

 

Konstruktionen av det nordiska köket har till stor del skett via en koppling mellan matens kvalitet 

och regionens upplevda unika kvaliteter (Kharkina 2013, s.159; Pico Larsen & Österlund-Pötzch 

2013, s.69). I detta sammanhang har idén om ett sammanhängande nordiskt landskap haft en 

central roll i skapandet av den nordiska identiteten och ett nordiskt terroir (Tholstrup Hermansen 

2012, s.45), där landskapet och dess invånare inte bara kopplas samman, utan presenteras som 

”ett och samma” (a.a. s.30).  

 

Projektet Ny Nordisk Mat har mötts av en del kritik. Kharkina (2013) menar att begreppet ny 

nordisk mat är konstgjort och simplifierat och att projektet lyfter fram en stereotyp och nyanslös 

bild av den nordiska maten (s.156ff). Projektet har även kritiserats för att vara alltför fokuserat på 

kända kockar, exklusiva restauranger och gourmetmat och därmed endast riktat till ett högre 

socialt skikt (Kharkina 2013, s.155f; Ljunggren et al 2010, s.82). Denna kritik bekräftades 

dessutom nyligen i en studie genomförd på OPUS Research Centre i Danmark som undersökte 

danska konsumenters uppfattning av den nya nordiska dieten. Studien visade att personer som 

föredrar en traditionell kost upplever den nya nordiska dieten och dess kopplingar till projektet 

Ny Nordisk Mat som alltför lyxig och elitistisk och maten som svår att få tag på samt 

tidskrävande att tillaga. I studien konstateras det därför att det finns en rad sociala och kulturella 

barriärer som måste överkommas innan den nya nordiska dieten kan antas hos den bredare 

populationen (Micheelsen, Holm & O’Doherty Jensen 2013, s.20).  

 

3.4. Sammanfattning litteraturöversikt 

Ovanstående genomgång av litteratur och tidigare forskning visar att lokal och regional mat är 

kopplat till en rad föreställningar rörande säkerhet, god smak, kvalitet och etik. Att den lokala 

maten rymmer dessa ”mervärden” har på senare tid fångats upp av marknadsaktörer, vilket 

medfört att lokalitet blivit ett starkt försäljningsargument. Samtidigt visar litteraturen att 
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begreppen lokal och regional är svårttolkade och att de definieras olika beroende på när, hur och 

av vem det tolkas. Många är idag överrens om att den regionala och lokala maten är en social 

konstruktion, där förväntningar i vissa fall och viktiga aktörers preferenser i andra fall styr vad 

som kommer att definieras som regionalt eller lokalt. Frammanandet och accentueringen av den 

lokala maten är i många fall en reaktion på globaliseringens effekter, där den lokala och regionala 

maten blir ett sätt att ta avstånd från och/eller motverka en upplevd risk för utslätning av 

matkulturer. Litteraturen visar även att maten kan användas som medel för att skapa och bekräfta 

nationell identitet. Detta innebär att mat därför går att utnyttja i mellanmänskliga relationer för att 

skapa ojämlika maktförhållanden, genom att till exempel överföra föreställningar om matens 

kvaliteter och matvanor på individer.  Matens distinktionsförmåga och de starka känslor som 

matfrågor väcker innebär att mat kan användas för att tydliggöra gränser mellan ”oss” och 

”dem”.  

 

Alla dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke när ett projekt som Ny Nordisk Mat ska studeras. 

Den tidigare forskning som visar på hur regional mat och matkultur kan ses som en social 

konstruktion, har främst fokuserat på mer lokala projekt och inte i form av en statlig intervention, 

vilket projektet Ny Nordisk Mat kan betraktas som. Föreliggande uppsats tar sig an regional 

identitet och matkultur ur ett bredare perspektiv genom att kombinera perspektiv som berör 

kulturarv, regional identitet samt märkesprofilering – en kombination som jag inte sett i tidigare 

forskning . I och med att projektet pågått under tio år blir det dessutom möjligt att studera inte 

bara framskrivningen av regional identitet och matkultur, utan även diskutera dess 

implementering och reproduktion. Uppsatsen kan därför bidra med förståelse för och kunskap 

om de praktiska samhälleliga konsekvenser konstruktionen av en regional matkultur kan leda till.  

 

Tidigare studier på projektet bidrar med en bakgrundsbeskrivning och förklaring till hur 

spridningen av projektet gick till, men saknar ett kritiskt perspektiv. Ny Nordisk Mat framställs 

snarare som ett positivt exempel på ett projekt som lyckats mobilisera olika aktörer från olika 

branscher. Tidigare studier på projektet bidrar även med en förståelse för hur landskap och lokal 

mat kan användas i konstruktionen av en gemensam identitet. Samtidigt innebär den snäva 

fokuseringen på kopplingen mellan just terroir och identitet att andra viktiga sidor av 

identitetskonstruktionen utelämnas. Den tidigare forskningen diskuterar till exempel inte andra 

legitimeringsgrunder som används i identitetskonstruktionen, hur den nordiska maten och 

identiteten positioneras i förhållande till andra länder, hur värdehierarkier skapas genom den 

regionala matens diskurs eller de ambiguiteter som den regionala märkesprofileringen rymmer. 

De studier som gjorts på Ny Nordisk Mat fokuserar dessutom främst på perioden fram till 2010, 

då det andra programmet initierades. Denna andra fas har enligt mig en mer genomträngande 

implementering, vilket väcker frågor om både styrning, kontroll och reproduktion som är 

nödvändigt studera och problematisera eftersom det får både praktiska och mentala 

konsekvenser för de nordiska invånarna. I följande uppsats ämnar jag därför ge ett mer 

heltäckande perspektiv genom att lyfta fram fler diskurser som används i konstruktionen av den 

nordiska maten och identiteten, för att ge en bättre förståelse för hur föreställningar om regional 

identitet och matkultur skapas och upprätthålls.  
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4. TEORETISKA ANSATSER 

Som konstaterades inledningsvis och som tidigare forskning visar är matfrågor oerhört komplexa. 

Mat och ätande påverkar och påverkas av alltifrån ekonomiska till sociala och kulturella faktorer 

(se t.ex. Holtzman 2006; Jacobsen 2008; Mennell 2008; Montanari 2010; Warde 2007). För att 

kunna undersöka och försöka förstå nutida matlagningspraktiker är det därför nödvändigt att ta 

sig an och diskutera ämnet utifrån flera olika teoretiska ansatser. Analysen av det empiriska 

materialet kommer främst att relateras till och vävas samman med fyra teoretiska 

perspektiv/begrepp: kulturarv som process, banal nationalism, regional identitet samt nationell 

märkesprofilering. Samtidigt som perspektiven har olika utgångspunkter och hanterar olika områden 

har de ett flertal berörningspunkter, vilket gör att de tillsammans skapar ett brett perspektiv som 

blir ett användbart förklarings- och förståelseunderlag för analysen av materialet.  

4.1. Kulturarv som process 

Den regionala maten är laddad med en rad olika (mer-)värden (se t.ex. 2009, s.40). För att kunna 

förstå hur den nordiska maten tillskrivs dessa mervärden är Johanna Björkholms (2011) 

kulturarvsprocessmodell ett användbart underlag. Modellen, som är en utarbetad variant av 

etnologen Stefan Bohmans modell utformades för materiella kulturarv, kan användas som ett 

teoretiskt ramverk och redskap för att förklara hur immateriella kulturkomponenter omformas till 

kulturarv (s.2) . 

 

Björkholm (2011) utgår från att det som att skiljer kulturarv från andra kulturkomponenter är att 

kulturarv har en starkare värdeladdning och ett större symbolvärde, vilket gör det till ”mera än en 

kulturkomponent” (s.2). Samtidigt menar hon att kulturarv inte är beroende av officiella 

utnämningar, utan konstaterar att: ”Om resonemanget dras till sin spets är inte ens ordet 

kulturarv avgörande, utan jag uppfattar kulturarv som sådana kulturkomponenter som vårdas och 

bevaras på grund av deras värdeladdning och symbolvärde” (s.5). Även fast Björkholms teori 

utgår från en kulturarvsprocess menar jag därför att samma värdeskapande komponenter är 

verksamma och kan användas för att förstå hur andra immateriella kulturkomponenter tillskrivs 

betydelse – i det här fallet regional mat – trots att den nordiska maten (ännu) inte tillskrivits 

kulturarvsstatus. 

 

Björkholm (2011) betraktar immateriellt kulturarv som en symbolisk konstruktion av värde, där 

något genom att omtalas och omskrivas på bestämda sätt laddas med betydelse. För att något ska 

uppfattas som kulturarv räcker det emellertid inte att begreppet immateriellt kulturarv används, 

utan det krävs att individer under lång tid ”agerar ut” kulturarvsstatus. En förutsättning för och 

nyckel till det immateriella kulturarvet är därför performativitet, vilket innebär att när tillräckligt 

många både omtalar och ”agerar” en immateriell kulturkomponent som att den skulle ha 

kulturarvsstatus kommer den så småningom att uppfattas som ett kulturarvsobjekt (Björkolm 

2011, s.v). 

 

Björkholm (2011) betraktar kulturarvsprocessen som en spiralformad rörelse snarare än en linjär 

utvecklingslinje. Vidare menar hon att många olika utvecklingslinjer är möjliga, eftersom flera 

olika aktörer är inblandade i processen. Trots att modellen består av fyra faser menar hon att 

dessa inte bör förstås som tidsmässiga perioder, utan att det snarare handlar om ett slags 

pendelrörelse, där övertagarna väljer vilka tidigare faser de stödjer sig på utifrån det som passar 
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deras intressen (s.142f). En viktig utgångspunkt i kulturarvsprocessen är därför att synen på 

kulturarv inte är något konstant eller självklart, utan att de aktörer som deltar i 

kulturarvsprocessen alltid bär med sig det omliggande samhällets kulturellt baserade 

uppfattningar om kulturella ideal och vad som uppfattas som gångbart (s.3).  

 
I den första urvalsfasen sker en definiering, vilket innebär att kulturkomponenter som uppfattas 

som viktiga identifieras eller väljs ut. Urvalet sker av aktörer som kallas ”övertagare”, vilka är 

individer som på olika sätt engagerar sig för att kulturkomponenten ska få specialstatus. Redan 

vid urvalet förändras uppfattningen om kulturkomponentens status, men för att ge tydliga 

effekter måste definieringen få ett brett genomslag i samhället genom att uppmärksamhet riktas 

mot de kulturkomponenter som uppfattas som betydelsefulla. Urvalet innebär samtidigt ett 

bortval, och begreppet skevhet betecknar de sidor som inte passar in i den förväntade bilden av 

verkligheten och som därför väljs bort (Björkholm 2011, s.128f).  

 

I värdetillskrivningsfasen sker ett slags kodning av kulturkomponenternas framtida 

användningsområden. I samband med detta sker även en symbolisering, genom vilken 

kulturkomponenten tillskrivs egenvärde och blir symbolbärande. I denna fas sker även 

stereotypisering, vilket innebär att vissa teman lyfts fram så tydligt att andra delar hamnar i 

bakgrunden. Valet av teman påverkas av olika externa faktorer, till exempel politiska skeenden 

eller upplevda ”hot” mot kulturkomponenten (Björkholm 2011, s.129-131).  

 

I avgränsningsfasen sker ett kontextbyte, vilket innebär att kulturkomponenten anpassas till att passa 

övertagarnas värderingar. I samband med detta kan kulturkomponenterna standardiseras eller 

”korrigeras” enligt kriterier utgående från övertagarnas normer. Detta skeende kan även kopplas 

samman med kanonisering, det vill säga skapande av en kanon eller ett rättesnöre, samtidigt som 

det finns utrymme för andra tolkningar, så kallad variantbildning. I den fjärde objektiveringsfasen 

konsolideras kulturarvets egenvärde genom objektivering, vilket resulterar i att det framstår som 

något naturligt och statiskt. En annan aspekt av objektiveringen är institutionalisering och 

vetenskapliggörande, vilket fungerar som legitimeringsgrund för kulturarvet (Björkholm 2011, 

s.131f, 144f). 

 

De fyra stadierna visar hur skapandet av kulturarv utgör en process där vissa kulturkomponenter 

väljs ut, laddas med ideologiska värderingar, blir symbolbärande och med tiden objektiveras så att 

de kommer att framstå som ”självklara” och värdefulla, och därmed betraktas som kulturarv. 

Precis som regional och lokal matkultur kan ses som en social konstruktion, existerar därmed inte 

heller kulturarv objektivt, utan det är något skapas i samtiden utgående från rådande 

kulturpolitiska ideologier (Björkholm 2011, s.2f, 86). Den självklara och naturliga status som 

kulturarv omgärdas av kan därför användas i skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier 

genom att definiera gränser mellan ett ”vi” och ”dem”. Dessa mekanismer är även verksamma i 

föreställningar om national och regional identitet samt i nationell märkesprofilering – aspekter 

som är relevanta i relation till regional matkultur och som därför diskuteras i avsnitten nedan. 
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4.2. Banal nationalism och regional identitet 

Michael Billig (1995) menar på att det antagna användandet av begreppet nationalism är 

missvisande, eftersom det innebär att nationalism betraktas som en extrem ideologi och något 

som endast förekommer i periferin (s.5). Nationalism betraktas därför som något ovanligt, 

politiskt och emotionellt drivet, medan de vardagliga rutinerna uppfattas som banala och icke-

nationalistiska (a.a. s.44). Billig hävdar dock att nationalism snarast bör betraktas som ett 

”normaltillstånd” bland etablerade stater i västvärlden. Han menar på att det sker ett kontinuerligt 

”flaggande” av nationen, vilket gör att individen ständigt påminns om sin nationstillhörighet och 

plats i världen, men att dessa påminnelser just genom sin rutinartade och familjära karaktär inte 

registreras av befolkningen (a.a. s.6,8).  

 

Billig (1995) menar att nationalstaten alltjämt är den övergripande faktor utifrån vilken människor 

förstår sin livstillvaro (a.a. s.38ff). Han betraktar nationalism som ett konstant tillstånd, och med 

termen banal nationalism eftersträvar han en utvidgning av begreppet till att innefatta de 

ideologiska tankesätt och vanor som möjliggör reproduktionen av nationalstater i västvärlden 

(s.6). Precis som Billig (1995) menar på att nationalistiska tankemönster ständigt finns närvarande 

i vår vardag, menar etnologen Carina Kullgren (2002) att regionala kategorier används oreflekterat i 

vårt vardagliga liv (s.39). Hon konstaterar att regioner en form av imaginär gemenskap som 

människor ger uttryck för på ett eller annat sätt. Regionala identifikationer är därmed jämförbara 

med föreställningar om etnicitet och nationell tillhörighet på så sätt att det handlar om grupper av 

människor, ”ett folk” (a.a.16f).  

 

Enligt Kullgren (2000) handlar den regionala identiteten om en självförståelse, en socialt 

definierad, överrenskommen och artikulerad tillhörighet till ett visst territorium. Regionalitet står 

därmed för en känsla av samhörighet, tillhörighet och förtrogenhet med landskapet, där 

landskapet och invånarna ses som en sammanhållen enhet av natur och kultur. Regionalitet kan 

därför ses som ”resultatet av olika komplexa kategoriseringsprocesser varigenom människor ger 

vissa bestämda betydelser åt ett definierat och avgränsat område, och åt sig själva inom detta 

område” (s.15f). Dessa gemensamma betydelser blir med tiden så pass spridda och allmänt 

vedertagna att de, precis som den föreställda nationen/regionen, oavsett om en identifierar sig 

med dem eller inte, blir svåra att undgå och att inte behöva förhålla sig till, vilket möjliggör för 

föreställningarna att befästas och upprätthållas (a.a.20). 

 

Att skilja mellan ”oss” och ”dem” kan ses som kategoriseringarnas basala funktion (Kullgren 

2000, s.17). Både vad gäller nationell och regional identitet kan det inte finnas något ”oss” utan 

något ”dem”, vilket medför att vi genom att beskriva vad vi är även anvisar vad vi inte är. Det 

nationella eller regionala samhället kan därför endast föreställas genom en föreställning om andra 

områden befolkade av individer med andra regionala eller nationella tillhörigheter (Billig 1995, 

s.79; Kullgren 2000, s.17). Som Kullgren (2000) poängterar baserar sig denna skiljeliner på en 

dubbel kategoriseringsprocess, där ett ”vi-skap” skapas genom definitioner och anspråk på 

likheter, parallellt med ett ”oss-skap”, utåtriktade gränsdragningar gentemot andra, vilka grundar 

sig på skillnader (s.17). På samma sätt som värden och föreställningar kopplade till kulturarv 

bidrar därför föreställningar om nationell och regional identitet till skapandet och 

upprätthållandet av sociala hierarkier genom att definiera gränser mellan ett ”vi” och ”dem” 

genom att de ses som självklara och naturliga.  
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Även andra mekanismer som är aktiva i värdeskapandeprocessen hos kulturkomponenter 

återfinns i representationer av regional identitet. Precis som kulturarv baseras den regionala 

identiteten på en selektionsprocess, där relevanta fakta sorteras ut, tolkas och kategoriseras som 

utmärkande för regionen och därmed skapar en homogen och urskiljbar grupp och ett säreget 

område (Kullgren 2000, s.24). Liksom för kulturarv är performativitet en förutsättning också för 

den regionala identitetens fortlevnad; för att den ska betraktas som en plats som skiljer sig från 

andra regioner måste dess innehåll och innebörd ständigt upprepas (a.a. s.39). Både nationalitet 

eller regionalitet är emellertid socialt konstruerade relationer mellan olika grupper i samhället i 

form av kategoriseringar. Denna kategorisering har likheter med utformandet av vad som inom 

marknadsföringssammanhang kallas ”märkesessens”, något som på senare tid kommit att bli 

aktuellt även för nationer, och som förklaras i följande stycke. 

4.3. Nationell märkesprofilering  

Sedan början av 2000-talet har det skett en ökad förekomst och normalisering av nationell 

märkesprofilering. Från att ha uppfattats som en manipulerande och propagandistisk metod har 

nationell och lokal märkesprofilering kommit att betraktas som något nödvändigt att utveckla och 

bevara (Aronczyk 2013, s.4), och i dessa sammanhang har kultur kommit att bli ett av de 

viktigaste medlen för att konkurrera på den globala marknaden (a.a. s.44ff).  

 

Liksom Billig (1995) menar Aronczyk (2013) att nationen, trots proklameranden om dess död, 

fortfarande är en dominerande form av politisk, ekonomisk och kulturell organisation (a.a. s.15), 

och att nationalism – som diskurs, som projekt och som en form av bedömning – både utökats 

och förändrats genom den nationella märkesprofileringen (a.a. s.9). Precis som ett märke menar 

hon att nationen kan ses som ett gränsobjekt – en kategori av både diskurs och praktik som 

utvecklas för en rad olika mål, och att varumärkesprofilering har kommit att betraktas som det 

mest legitima sättet att skapa en nationell identitet i en global kontext (a.a.30). Enligt Aronczyk 

kan nationalism därför ses som en nationsbildande strategi för att nå vissa mål. Precis som för 

den regionala identiteten (Kullgren 2000) kan dessa mål utgöras av till exempel politisk 

legitimering, självbestämmande, ekonomiska incitament eller förändring av trosuppfattningar 

(Aronczyk 2013 s.28).  

 

I linje med den regionala identitetsdiskursen (Kullgren 2000) poängterar Aronczyk (2013) att den 

nationella retorik som förs i märkesprofileringssammanhang integrerande på så sätt att den söker 

enande och universella bilder för att samla dess medlemmar, samtidigt som den är exkluderande 

genom att skapa gränser för att fastställa vem som hör till och vem som inte gör det (s.75). 

Liksom nationalism och regional identitet är den nationella identitet som lyfts fram i 

marknadsföringssammanhang därmed ett relationellt projekt, där föreställningar om den egna 

nationens egna egenskaper som till exempel ”modern” eller ”progressiv” endast existerar i 

relation till en upplevd modernitet och progressivitet hos andra nationer (a.a. s.29).   

 

En viktig del i skapandet av den nationella märkesprofileringen är utvecklandet av en 

”märkesessens”. Syftet med märkesessensen är att skapa en homogen bild av nationen som sedan 

kan användas till för att nå olika sociala eller politiska mål, riktade både ”inåt”, mot den egna 

nationen, och ”utåt”, gentemot andra nationer (Aronczyk 2013, s.28). Liksom vid 
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värdetillskrivningen av kulturobjekt (Björkholm 2011) och skapandet av regional identitet 

(Kullgren 2000) utgörs märkesprofileringen av nationer således av en selektionsfas, där nationens 

”essens” skapas utifrån intressen och ideologiska värderingar.   

4.4. Sammanfattning teoretiska ansatser 

Mat kan förstås som en form av vardagskultur, som enligt Björkholms (2011) definition av 

begreppet är en kultur i vår vardag som vi ständigt bär med oss och som vi därför sällan 

reflekterar över (s.6). Samtidigt har måltidskulturen en högst sociala funktion, vilket innebär att 

matkulturen kan ses som det ätbara resultatet av våra värderingar.  Den regionala maten är laddad 

med en rad mervärden, och berättelser om maten och måltidens ursprung innehåller dolda 

budskap samt uttrycker värderingar och ideal, väcker frågor om vilka som inkluderas respektive 

exkluderas inom en viss matkultur (Tellström 2009, s.40). Samma frågor väcks i förhållande till 

den regionala identiteten. Den regionala gemenskapen är ett relativt abstrakt fenomen, vilket 

innebär att det ofta är nödvändigt att undertrycka skillnader och heterogeniteter till förmån för 

delade och förenande aspekter. Dessa representationer utgör ett sätt att beskriva sakers tillstånd, 

vilket medför att de anger normer för inkludering och tillhörighet (Kullgren 2000, s.21).  

 

Samtidigt som mat kan ses som en form av vardagskultur har mat på senare tid kommit att få en 

allt större kulturell betydelse. Detta har medfört att mat kommit att bli en del av 

”arvsindustrin”(Murcott 1996, s.33). Som Björkholm (2011) poängterar har ”arvsdiskursen” – 

vilken den regionala maten kan betraktas som en del av – naturaliserande effekter, vilket innebär 

att ”görandet” av arvet döljs. Precis som andra sociala konstruktioner påverkar kulturarv 

människors sociala verklighet, och det är därför nödvändigt att kritiskt granska hur dessa 

uppfattningar skapas, för att utforska och förstå varför vissa kulturkomponenter genom sina 

tydliga symbolvärden får en särställning i samhället (a.a. s.2f, 86). Precis som att ”görandet” av 

kulturarv döljs är nationer och regioner idag så kulturellt accepterade och för givet tagna att 

regional tillhörighet sällan diskuteras eller problematiseras. Samtidigt är dessa regionala 

klassificeringar och kollektiva föreställningar kulturellt formade och de påverkar därför både hur 

människor identifierar sig själva och identifieras av andra, vilket får sociala och kulturella 

betydelser (Kullgren 2000, s.14). I denna uppsats belyses hur dessa uppfattningar om en 

gemensam matkultur kan medverka till konstruktionen av en regional identitet.   

 

Billigs (1995) term banal nationalism ger en bra förståelse för hur nationalism kan ta sig uttryck i 

vardagliga praktiker, och med hjälp av Björkholms (2011) modell och märkesprofileringsteorin 

ges en tydligare förståelse för värdetillskrivningens och märkesprofileringens legitimerande 

funktion, och hur dessa bidrar till skapandet och upprätthållandet av hierarkier, samt hur 

performativitet blir en förutsättning för reproduktionen av den regionala identiteten.  

Tillsammans kan perspektiven förhoppningsvis bidra med en förståelse för hur värde skapas i 

retorik och praktik rörande mat, och hur detta skapar och upprätthåller ett ”vi” och ”dem”. Min 

avsikt är inte att beskriva eller analysera kulturarvsprocessen steg för steg utifrån Björkholms 

(2011) modell, utan snarare att använda den som teoretisk förklaringsmodell som åskådliggör den 

diskurs där mervärden kopplade till den nordiska regionen och den nordiska maten skapas och 

upprätthålls. Genom att vidga perspektivet och kombinera kulturteori med matområdet är min 

förhoppning att bidra till ett ännu relativt outforskat ämne, nämligen hur kultur(arvs-)processer 

påverkar immateriell kultur (Björkholm 2011, s.4). Uppsatsen bör därmed inte enbart läsas som 
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en studie av projektet Ny Nordisk Mat, utan kan även ses som en teoretisk diskussion kring 

värdeskapande processer kopplade till matkulturella praktiker i allmänhet.  
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5. METOD OCH MATERIAL 

I följande kapitel redogörs för samt resoneras kring val av analysmetod, det material som 

analysen bygger på, hur analysarbetet genomförts samt metodologiska överväganden. 

5.1. Diskursanalys 

Normproduktion i form av berättelser om vår ”verklighet” försiggår överallt, och genom att 

studera dessa berättelser blir det möjligt att belysa konsekvenserna av konstruerandet av 

kategorier (Kullgren 2000, s.28). Texter om regioner kan betraktas som kulturella artefakter, ett 

etablerat och legitimerat sätt att använda till exempel historien som en bekräftelse av geografisk 

integritet och tillhörighet (Kullgren 2000, s.23f). Enligt Billig (1995) innefattar nationalism ett sätt 

att tänka, av mönster som präglas av sunt förnuft (s.20), och han poängterar därför att det genom 

att undersöka vardagligt språkbruk är möjligt att identifiera nationalistiska tendenser (a.a. 94).  

 

En lämplig metod att analysera vardagliga mönster är diskursanalys. Diskursanalys är en kvalitativ 

analysmetod som kan användas för att förstå hur språket formar och därmed skapar verkligheten. 

Genom att dekonstruera och analysera texter tydliggörs hur sanningar skapas, vad som tas för 

givet och vad som osynliggörs (Fejes & Thornberg 2009, s.81). Diskursanalys är ett effektivt 

instrument för att destabilisera det för givet tagna (a.a.83), och har beskrivits som ett effektivt sätt 

att förstå hur regionala (Kullgren 2000, s.23) och nationella (Billig 1995, s.8) 

identifikationsprocesser går till. I föreliggande studie utgör föreställningar om regional identitet 

och regional matkultur i allmänhet – och nordisk identitet och nordisk matkultur i synnerhet – de 

fält vars självklarhet kommer att utmanas. 

 

En central roll inom diskursanalys är givetvis diskursbegreppet, vilket skiljer sig åt beroende på 

vilken sorts forskningstradition som används. Vad som betraktas som en diskurs eller ett 

diskursivt fält är beroende av vad som ska undersökas och ur vilken infallsvinkel. Analysen i 

följande uppsats är delvis inspirerad av Michel Foucault, som definierar begreppet diskurs som 

”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om” (Foucault 2002, s.67). Enligt 

detta synsätt innebär diskurs ett sätt att tala om saker på, och att detta ”tal” producerar mening, 

skapar subjekt och objekt och anger vad som är möjligt och inte möjligt att säga inom olika fält 

(Fejes & Thornberg 2009, s.87). 

 

En Foucaultiansk analys fokuserar på de ”stora” diskurserna snarare än att ägna sig åt rent 

textnära lingvistisk analys (Fejes & Thornberg 2009, s.84). Arbetet med analysen har inspirerats 

av Foucaults arkeologiska analys. Den arkeologiska analysen söker inte efter ”sanning” (Foucault 

2002, s.65) eller inneboende egenskaper (a.a. s.37) i det material som studeras, utan syftar till att 

diskutera hur mening tillskrivs och blir begriplig i olika kontexter. I detta sammanhang fokuseras 

det inte främst på vem det är som talar, utan ifrån vilken institutionell plats utsagan kommer (a.a. 

s.69ff). Det är således det sammanhang som något sägs i som är relevant, snarare än vilket subjekt 

det är som säger det. I analysen kommer jag därför inte alltid att redogöra för vem det är som 

uttalar sig eller diskutera de enskilda subjektens möjliga intentioner. Trots att det finns olika 

nyckelaktörer kopplade till projektet med olika intressen och agendor och som har möjlighet att 

utöva sin ekonomiska, politiska och/eller kulturella makt, är inte dessa aktörer och deras 

påverkan i fokus i följande uppsats. Istället är det projektet i helhet som granskas, och hur det 

bidrar till konstruktionen och reproduktionen av den nordiska matkulturen och identiteten.  
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Foucault gav inga tydliga beskrivningar av hur analysen ska genomföras, utan han såg istället sitt 

skrivande som ett slags verktygslåda där andra forskare kunde plocka upp vissa begrepp i sin egen 

forskning (Fejes & Thornberg 2009, s.87). Som Billig (1995) poängterar är emellertid de små 

orden oftast de avgörande, och genom att uppmärksamma dem och det vedertagna sätt de 

används på kan nationalistiska antaganden kan blotläggas (s.94). Samtidigt som analysen i linje 

med den arkeologiska diskursanalysen inte är textnära lingvistisk i sin reella mening, kommer 

analysen i vissa fall, där det är relevant och nödvändigt, att fokusera på specifika ord.  

5.2. Material  

Materialet som studerats är texter som givits ut av eller relaterar till projektet Ny Nordisk Mat. 

Huvudparten av de texter som analyserats består av broschyrer som givits ut av Nordiska 

Ministerrådet. Dessa broschyrer innehåller beskrivningar av Ny Nordisk Mat:s syften och de olika 

projekt som genomförts. En del av broschyrerna är skrivna på både svenska, danska och norska, 

och riktar sig till en bred inomregional publik, medan de broschyrer som är skrivna på engelska 

riktar sig till en bred internationell publik. De senare har till exempel delats ut i samband med 

världsutställningar och på mässor.  Materialet utgörs vidare av ett par kokböcker, Den Nordiska 

Dieten (Hahnemann 2011) och Nordens Bästa Mat: det nyttiga nordiska skafferiet (Adamsson & 

Palmdahl 2012). Dessa böcker baseras på den nordiska diet som projektet NNM arbetat fram. 

Böckerna är skrivna på svenska och riktar sig således till den svenska befolkningen. Det empiriska 

materialet består även av texter från webbsidor som relaterat till projektet: Ny Nordisk Mat, New 

Nordic Food Diplomacy samt Claus Meyers hemsida. Dessa sidor innehåller främst texter på 

engelska och är riktade till både regional och internationell publik. Vidare har protokoll från 

möten och rapporter från genomförda NNM-projekt analyserats. Till skillnad från övrigt 

empiriskt material är dessa inte avsedda att läsas av en bredare offentlig publik. Samtidigt finns 

alla protokoll tillgängliga för allmänheten på internet och är alltså inte inofficiella eller privata 

dokument.  

 

Det material som givits ut av NNM sträcker sig främst till 2013. För att skapa en mer aktuell bild 

har jag under arbetets gång därför läst artiklar på digitala nyhetstidningssidor. Dessa texter har 

inte utgjort en huvuddel av det empiriska materialet, men i slutet av uppsatsen förekommer ett 

citat från den danska tidningen Politikens (Jensen 2014). Detta citat ansåg jag vara nödvändigt att 

inbegripa i analysen, eftersom det för fram en mer aktuell bild av den nordiska identiteten och 

matkulturen som öppnar upp för en intressant diskussion. 

 

Inom diskursanalys betraktas allt material som språkliga utsagor som beskriver en verklighet. 

Genom att all text har sanningsanspråk anses ingen text ge en mer äkta bild av verkligheten än en 

annan (Fejes & Thornberg 2009, s.85). Trots att materialet kan tyckas bestå av olika slags texter 

med olika slags funktion och målgrupp har det alltså inte gjorts någon skillnad på text och text, 

eftersom alla kan sägas bidra med förståelse till det som är uppsatsens syfte, nämligen hur 

regional identitet och matkultur konstrueras. Merparten av de texter som analyseras har tryckts i 

ett kommersiellt syfte och når en bred publik. Samtidigt som projektet kan ses som ett projekt 

som vill främja regional matkultur menar jag att NNM kan ses som en statlig intervention i form 

av en kraftfull kulturapparat som får både mentala konsekvenser genom att de bidrar till 

uppfattningar om vad den nordiska matkulturen och identiteten är, men även rent konkreta 
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konsekvenser i form av vad som äts. En granskning av dessa texter och det som tas för givet i 

dem är därför angeläget.  

 

För att undvika fragmentisering och underlätta läsningen av texten används följande 

förkortningar i referenshänvisningarna: 

 

NNM = Ny Nordisk Mat 

NNF = New Nordic Food 

5.3. Tillvägagångssätt 

Arbetet med det empiriska materialet kan delas in i fyra faser: insamling, läsning, kodning och 

analys. Arbetet inleddes med att skaffa en tydligare överblick över projektet, för att på så sätt se 

vilken typ av material som fanns tillgängligt. Genom Ny Nordisk Mat:s och Nordiska 

Ministerrådets hemsidor fick jag tillgång till allt material som publicerats i samband med projektet 

i form av PDF-filer. På dessa sidor kunde jag även ladda ner de rapporter som skrivits under 

projektets gång. Via en databassökning hittades de kokböcker som publicerats i anslutning till 

projektet.  

 

Den huvudsakliga insamlingen av materialet pågick under februari och mars månad 2014. Efter 

insamlandet av materialet lästes alla texter igenom. Alla broschyrer och rapporter som laddats ned 

lästes på datorn, vilket innebar att intressanta stycken lätt kunde strykas över direkt i dokumentet. 

Parallellt med läsningen, både av det material som lästes på datorn och de häften och kokböcker 

som lästes analogt, fördes anteckningar med kommentarer och preliminära koder och teman. 

Materialet lästes igenom ett par eller fler gånger innan jag fått en överblick över relevanta teman 

och koder. Därefter inleddes en mer fokuserad kodning.  

 

Utifrån arbetet med texterna framdagades en övergripande nationalistisk diskurs bestående av 

olika element och byggstenar som bidrar till konstruktionen av den nordiska maten och 

identiteten. Dessa element har studerats utifrån hur de används samt vilka följder användandet av 

dem får. För att få en bättre överblick över de stora temana och hur de olika delarna hängde 

samman gjordes en analog tankekarta. I mitten av denna tankekarta placerades huvudtemat 

nationalism, vilken legitimeras utifrån fem teman: regional varumärkesprofilering, globalisering, 

reproduktion, regional identitet, samt nordisk mat. För en tydligare förståelse följer nedan en bild på 

tankekartan och dess huvudteman: 
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REGIONAL VARUMÄRKESPROFILERING  GLOBALISERING  

Internationell konkurrens     Hot  

Lokal/internationell tillämpning    Homogenisering 

Standardisering 

Ohälsa 

  

  

                                    NATIONALISM 
                                          Legitimering 

 

 

REPRODUKTION  REGIONAL IDENTITET NORDISK MAT 

Implementering  Nordiska värden   Komplextklimat= 

Ideologi   Traditionell nordisk mat  komplexa råvaror 

Attitydförändring  Nödvändighet   Enkelhet 

Kontinuitet  Stolthet   Renhet 

Utbildning     

Klassresa      

Folkkultur     Värdeskapande - Kulturarv 

Smakskola       

 

Positionering 

 

Kodningen av materialet speglas i dispositionen av analysen. Denna inleds med en redogörelse 

för hur den nordiska maten beskrivs i materialet, och hur dessa beskrivningar medför 

värdeskapande på samma gång en positionering av den nordiska maten och regionen. Därefter 

följer en redogörelse för hur konstruktionen av den nordiska maten och identiteten legitimeras 

utifrån en märkesprofileringsdiskurs kopplad till konkurrens, samt upplevda globala hot mot den 

nordiska matkulturen och de nordiska invånarna i form av homogenisering, standardisering och 

ohälsa. Därefter beskrivs hur den nordiska identiteten konstrueras genom betoning på 

gemensamma nordiska värden, traditionell nordisk mat, samt en förståelse av regional identitet 

som en nödvändighet och dess relation till stolthet. Efter det följer en beskrivning av hur den 

regionala identiteten sedan reproduceras genom folklig implementering. Avslutningsvis beskrivs 

pendlingen mellan NNM:s lokala och universella tillämpning, vilket relaterar till 

märkesprofileringen av projektet och den nordiska regionen.   

 

Analysarbetet kännetecknades av ett pendlande mellan teori och empiriskt material samt mellan 

det konkreta och det abstrakta. De citat som valdes ut lästes i vidare perspektiv snarare än som 

isolerade fragment, där jag utifrån teoretiska utgångspunkter och det diskursanalytiska 

perspektivet fokuserade på vilken diskurs som var aktuell, vilka utsagor som förekom och vilka 

diskurser dessa utsagor kunde tänkas reproducera. På så sätt strävade jag efter att hitta relationer 

mellan de olika utsagorna och placera dem i ett nytt sammanhang, för att därmed kunna läsa dem 

på ett annat sätt. Texterna dekonstruerades för att sedan rekonstrueras och därmed synliggöra en 
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annan tolkning. Denna tolkning är inte given men kan påvisa hur texter upprätthåller tankesätt 

som av olika anledningar kan förstås som problematiska (se t.ex. Fejes & Thornberg 2009, s.98ff). 

5.4. Metodologiska överväganden och avgränsning 

En utgångspunkt i diskursanalys är att forskaren aldrig kan vara fristående från diskursen. 

Forskaren kan alltså inte inta en objektiv roll och analysera diskursen från avstånd, utan ses 

istället som ett subjekt bland alla andra inom ramen för diskursen. Detta innebär att: 

 

Den forskning som produceras är medproducent till diskursen samt en produkt av 

diskurs; forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, 

samtidigt som den deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt. 
 

(Fejes & Thornberg 2009, s. 85) 

 

Detta betyder att frågan om hur och i vilken grad forskaren påverkar analysen blir omöjlig att 

besvara. Som konstaterades ovan är diskursanalytikern emellertid inte intresserad av att försöka 

visa hur verkligheten faktiskt ser ut, istället handlar det om att analysera texter och de bilder av 

verkligheten som dessa texter producerar. Syftet med analysen är att studera vilka 

sanningsanspråk som dominerar – och därmed även vilka som exkluderas. Med andra ord 

studeras inte en verklighet bortom de texter som analyseras (Fejes & Thornberg 2009, s.102). 

 

Relaterat till arbetet med föreliggande uppsats innebär det att min läsning av texterna påverkats 

av min personliga bakgrund och erfarenhet samt det faktum att jag skriver i en viss historisk och 

social kontext. Min analys är inte fristående från den diskurs som analyseras och jag kan därmed 

inte ställa mig utanför diskurser och produktion av sanningar. Uppsatsen är skriven inom ramen 

för vad diskursen om regional identitet och matkultur reglerar som möjligt, samtidigt som jag 

deltar i att producera diskursen om den normala och icke normala. Därmed bidrar texten till att 

producera sanningar om den nordiska maten och den regionala identiteten (Fejes & Thornberg 

2009, s.102).  

 
Detta innebär dock inte att forskaren kan göra vad som helst. Precis som andra metoder styrs 

diskursanalys av regler som preciserar vad som är en tillförlitlig och trovärdig analys och vad som 

inte är det (Fejes & Thornberg 2009, s.103). Möjligheten till god validitet ökar om forskaren ökar 

förståelsen av sin förförståelse (Bergström & Boréus 2012, s.42).  En viktig del av 

forskningsprocessen utgörs av att reflektera över sin egen analys och vilken relation forskaren har 

till den diskurs som analyseras (Fejes & Thornberg 2009, s.102). Jag är medveten om att mina 

subjektiva värderingar har styrt både urvalet och fokus under undersökningsarbetet, och att det 

ämne jag valt att studera och mina tolkningar är färgade av min bakgrund inom den 

gastronomiska världen då jag tidigare studerat måltidskunskap och arbetat som kock, samt mina 

studier inom sociologi. Analysen färgas även av den vidare kontext som uppsatsen skrivs inom, 

nämligen den västerländska världen. Då arbetet präglats av en pendling mellan analys och teori 

har tolkningarna kunnat relateras till, och därmed funnit stöd i, de teoretiska perspektiv som 

används. Genom att pendla mellan texterna och teori, det konkreta och abstrakta har jag försökt 

ta avstånd från mina värderingar. Samtidigt håller jag med Weber (1949) som poängterar att 

forskarens värderingar har en funktion, eftersom det utan forskarens uppfattningar om vad som 

är värdefullt inte skulle finnas någon urvalsprincip, och därför inte heller någon meningsfull 
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kunskap (s.82). Anledningen till att jag valt att fokusera på vissa delar i materialet är för att jag 

anser att de är viktiga utifrån min samtida kontext. I linje med Haskell (2004) instämmer jag 

emellertid i att forskaren har en plikt att alltid reflektera över de antaganden som styr arbetet samt 

att vara öppen för nya tolkningar (s.351f). Både innan och under arbetes gång har jag därför hela 

tiden reflekterat över hur min egen position och erfarenhet påverkar läsningen och mina 

tolkningar och försökt vara öppen för andra perspektiv.  

 

En diskursanalys kan även bedömas utifrån dess koherens och tydlighet. Trovärdigheten i studien 

kan till exempel bedömas utifrån huruvida argumenten och analysen anses skäliga. Läsaren ska 

kunna följa de olika leden i analysen och bedöma om den är skäligt genomförd (Fejes & 

Thornberg 2009, s.103). Ett sätt att gynna genomskinligheten i studien är att låta citat ha en 

framträdande roll (Bergström & Boréus 2012, s.406). Under arbetet med texterna har jag 

sammanfattat vissa delar, medan de citat som jag bygger mina antaganden i största möjliga mån 

presenteras i sin helhet, med min tolkning under. På så sätt lämnas texten öppen för alternativa 

tolkningar. 

 

I analysen har kortare citat, enstaka ord och begrepp översatts till svenska, medan längre citat 

anges i både originalspråk och översatt till svenska. Anledningen till detta är att materialet utgörs 

av texter på svenska, norska, danska och engelska, och att återge i originalspråk hade stört flödet i 

texten, samtidigt som det hade inneburit en risk att läsaren missuppfattade texterna. Att översätta 

originaltexter innebär en påverkan, vilket jag varit medveten om, och jag har därför undvikt att 

översätta citat och ord som jag uppfattat som mångtydiga eller svårtolkade. I vissa fall har 

originalspråket behållits, eftersom det ord eller citat som använts kan betraktas som vedertaget 

även i det svenska språket (t.ex. ”back to basics”).  

 

Uppsatsens huvudfokus är att undersöka värdeskapandeprocessen av nordisk mat samt hur detta 

bidrar till att skapa och upprätthålla regional identitet. På grund av platsbrist och teoretiskt fokus 

har jag inte fokuserat på den politiska eller ekonomiska bakgrunden till eller konsekvenser av  

satsningen, och jag kommer därför inte problematisera Ny Nordisk Mat utifrån politiskt eller 

ekonomiskt perspektiv. I en framtida studie hade det även varit intressant att undersöka huruvida 

de mindre officiella och det officiella materialet skiljer sig åt, eller hur maktutövning sker av olika 

aktörer kopplade till projektet, men detta är alltså inte syftet med följande uppsats. 
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6. RESULTAT 

Under arbetet med materialet har jag fokuserat på vad som skrivs och hur det talas om den 

nordiska maten och identiteten. Utifrån läsningen av texterna växte en nationalistisk diskurs fram 

bestående av olika element, teman eller frågor, vilka sedan blev underlag för struktureringen av 

analysen. Temana behandlar hur den nordiska maten beskrivs, upplevda behov att skapa en 

identitet, upplevda hot mot den nordiska maten, performativitet och reproduktion av den 

nordiska matkulturen och identiteten samt pendlingen mellan lokal och universell tillämpning. 

Analysen är upplagd för att läsas som ett slags berättelse om ett identitetsprojekt, vilken inleds med 

hur den nordiska maten beskrivs och tillskrivs värde, hur konstruktionen av den nordiska maten 

och identiteten sedan konstrueras och legitimeras utifrån upplevda hot, samt hur den sedan 

reproduceras genom folklig implementering. Avslutningsvis redogörs för och problematiseras de 

dubbeltydigheter som uppstår i konstruktionen av en regional identitet. 

6.1. Hur beskrivs den nordiska maten? 

Skapandet av kulturarv kan förstås som en ”värdetillskrivande industri” (Björkholm 2011, s.84), 

där vissa kulturkomponenter genom att tillskrivas värdeladdning och symbolvärde med tiden 

framstår som objektivt värdefulla (a.a.186). Genom att betrakta immateriella kulturarv som en 

social konstruktion förstås kulturarv som en operativ insats, det vill säga en produkt av urval och 

tolkning, där kulturkomponenter genom att omtalas på ett visst sätt med tiden får ny status som 

kulturarv (a.a. 60). För att få en förståelse för hur den nordiska maten tillskrivs symboliskt värde 

och därmed kan förstås som ett slags kulturarv är det därför nödvändigt att inleda med en 

redogörelse för hur den nordiska maten och råvarorna beskrivs i materialet. 

6.1.1. Komplext klimat ger komplexa råvaror  

En viktig del i skapandet av kulturarv handlar om att öka en kulturkomponents värde genom att 

lyfta fram inneboende egenskaper och tydliggöra skillnad (Björkholm 2011, s.84). När de 

nordiska råvarornas karaktär beskrivs i materialet sker det genomgående med hänvisning till det 

nordiska landskapets och klimatets inneboende kvaliteter. Den nordiska regionen beskrivs som 

en självklar enhet och naturen, landskapet och klimatet används för betona den nordiska 

regionen och de nordiska råvarornas unicitet. I detta avseende framställs den stora regionen som 

en rikedom och tillgång. Den stora ytan innebär ett varierande landskap och klimat, vilket  

resulterar i ett stort och varierat råvaruutbud (Kroon 2011, s.4; Risvik, Larsson, Vatvedt Fjeld, 

Osa & Hersleth 2010, s.3), och regionen beskrivs som ”exceptionellt rik och mångfaldig”(NFD 

2014 a.).  Det förklaras att den nordiska regionen rymmer klimatförhållanden som inte finns 

någon annan plats på jorden (Meyer 2014 a.), och som är både speciella och gynnsamma för 

råvaruproduktionen (Risvik 2008, s.18) . Vidare förklaras det att Norden till skillnad från andra 

områden har tydliga säsonger och temperaturväxlingar, vilket resulterar i råvaror med unika 

kemiska sammansättningar som påverkar råvarornas smak, textur och näringsvärde på ett 

fördelaktigt sätt. (Kroon 2011, s.7; Meyer 2014 c.). Betoningen på landskapets och 

klimatförhållandenas påverkan på råvarornas smak betyder således inte bara att råvaror smakar 

olika beroende på var den odlats, utan indikerar även att visst ursprung är bättre än annat, och att 

nordiska landskaps- och klimatförhållandena skapar råvaror som är överlägsna vissa länders. 

Detta framkommer då de nordiska råvarornas särprägel och höga smak- och kvalitetsmässiga 

aspekter ofta beskrivs i relation till andra länders, eller till den internationella 

livsmedelsmarknaden i stort, där jämförandet blir ett sätt att framhålla de nordiska råvarornas inte 
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bara höga, utan också överlägsna, kvalitet.  Ibland används komparativa adjektiv för att förtydliga 

suveräniteten. Bland annat konstateras det att rotfrukter som odlas i varmare klimat ofta ger en 

bitter smak, och att nordiska råvaror därför smakar ”renare, enklare och sötare”(Risvik et al. 

2010, s.4) . Vidare förklaras att äpplen och jordgubbar i Norden har en ”helt annan fräschör och 

aromintensitet” än samma slags frukter som odlas ”söderöver” (Meyer 2014b.) och att danska 

äpplen smakar sött, syrligt och aromatisk, medan argentinska äpplen oftast bara smakar sött 

(Merrild 2007, s.8). De nordiska råvarorna anses därför vara mer komplexa: 

 

The more varied the climate, the more varied the plant’s internal constitution 

becomes. It forms complex aromatic compounds, particularly bitter substances 

and acid components, which it would not form anywhere else in the world. 
3
 

 
     (Meyer 2014 c.) 

 

I citatet framskrivs det varierande klimatet som en resurs, eftersom det leder till en mer komplex 

struktur på råvarorna, vilket i sin tur resulterar i speciella smakkvaliteter som inte skulle kunna 

skapas ”någon annanstans i världen”. Här indikeras således att de nordiska klimatförhållandena 

inte bara skapar mer komplexa, och implicit även smakrikare, råvaror, utan att dessa råvaror är 

unika. Betoningen på de nordiska råvarornas unicitet återkommer i materialet, bland annat 

konstateras det att det nordiska klimatet skapar råvaror som ”inte kan kopieras, men väl 

exporteras” (Merrild 2007, s.3). I vissa fall görs det till och med anspråk på att nordiska råvaror är 

bäst i världen: 

 

Growing a carrot in one of the coldest agricultural climates on the planet is quite 

an achievement, and the end result is something special. Due to nutrition levels in 

the soil, lots of light and little warmth, the roots grow deep and the carrots 

become crispy, sweet and fruity. Maybe the best in the world? 
4
  

(Risvik 2008, s.15) 
 

Citatet visar hur klimat- och jordmånsförhållanden används för att framskriva de nordiska 

råvarornas särskildhet. Förhållanden som annars kan betraktas som positiva, med sol och värme 

året runt, framskrivs som en nackdel, medan det nordiska varierande klimatet med mycket kyla 

och lite värme blir en tillgång. Dessa klimatförutsättningar är inte bara speciella, utan även bättre 

och mer gynnsamma än andra regioners och skapar därför bättre råvaror. Logiken är följaktligen 

att det unika nordiska landskapets och de unika klimatförhållandena skapar unika nordiska 

råvaror; Norden har något som andra regioner inte har. 

  

                                                             
3 Ju mer varierat klimat, desto mer varierad blir plantans interna konstitution. Den formar komplexa aromatiska 
föreningar, särskilt bittra ämnen och sura komponenter, som den inte skulle forma någon annanstans i världen. 
(Egen översättning)   
4 Att odla en morot i en av de kallaste jordbruksklimat på planeten är en stor prestation, och slutresultatet är något 
speciellt. Tack vare näringsnivåer i marken, massor av ljus och lite värme, växer rötterna djupt och morötterna blir 
krispiga, söta och fruktiga. Kanske de bästa i världen? (Egen översättning) 
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6.1.2. Enkelhet  

Medan unicitet och komplexitet karakteriserar det nordiska klimatet och därmed råvarorna, 

kännetecknas den nordiska matlagningen av enkelhet och ”back to basics”(NNM 2010, s.26). Det 

förklaras att den nya nordiska maten i ”essensen” handlar om enkelhet och lätthet (Kroon 2011, 

s.16) och att enkelheten är det som skiljer det nordiska köket från ”de etablerade fyra 

stora”(Risvik et al. 2010, s.3). I denna kontext betyder enkelhet inte trivial eller torftig mat, utan 

enkelhet tolkas istället som ett kännetecken för högkvalitativ och hälsosam kokkonst som förlitar 

sig på högkvalitativa råvaror. Den skonsamma tillagningen beskrivs framhäva råvarans egen smak 

(NNM 2010, s. 66). och bevara råvarornas unika egenskaper (NFD 2014 b.).  Den nordiska 

matlagningen beskrivs som ”enkel gastronomi av hög klass” (Adamsson och Palmdahl 2012, 

s.23), matlagning ”utan högteknologiskt överdriv” (Meyer 2014b.), och ”högkvalitativa livsmedel 

utan krångel” (Risvik 2008, s.29), där ”ingredienserna talar för sig själva” (a.a. s.23).  

 

Betoning på enkelhet kan användas som distinktionsmedel och för att markera överlägsenhet 

(Anderson 2004, s.106; Bourdieu 1984, s.35-40; Featherstone 1994, s.75), och konsumtion av 

enkla råvaror och produkter har tidigare beskrivits som en form av ”omvänd snobbism” (Östberg 

& Kaijser 2010, s.58f).  Precis som i beskrivningen av de nordiska råvarorna betonas det nordiska 

kökets enkelhet ofta i jämförelse med andra matkulturer, där jämförelsen fungerar som ett sätt att 

antyda överlägsenhet: 

 

Föreställ dig till exempel sparrisen, som i de flesta kulturer kokas tills den blir 

mjuk. Inom den nya nordiska maten kan den lika gärna ätas nästan rå, för att få 

en förhöjd smakupplevelse av råvaran i grundtillstånd. Alla sorters grönsaker, av 

hög kvalitet, vinner på att lagas så lite som möjligt, för maximalt näringsupptag 

och njutning.  
(Kroon 2011, s.16) 

 

Här poängteras att det nya nordiska köket, till skillnad från i ”de flesta kulturer” använder sig av 

skonsamma tillagningsmetoder, och att denna skonsamma tillagning ger en ”förhöjd 

smakupplevelse av råvaran i grundtillstånd”. Den skonsamma tillagningen innebär även 

”maximalt näringsupptag och njutning”. Skonsam tillagning kan därmed tolkas som en 

förutsättning för en högre, och implicit även bättre, smakupplevelse som dessutom är mer 

hälsosam än den mer bearbetade kokning som ”de flesta kulturer” använder sig av. Samtidigt 

indikeras att denna typ av tillagning förutsätter råvaror av hög kvalitet, vilket kan tolkas som att 

den nordiska matlagningen kan vara enkel just eftersom den kan förlita sig på högkvalitativa 

råvaror. Det nordiska köket skildras som en typ av sofistikerad matlagning som kännetecknas av 

råvaror med hög kvalitet. Relationen mellan enkelhet och förlitning på råvaror av hög kvalitet 

återkommer:  

 

Simplicity is a key characteristic of Nordic cuisine. French, Italian, Indian and 

Chinese cooking have all evolved over many centuries, use highly complex 

methods, and combine a huge range of ingredients in their dishes. Simplicity is in 

many ways the opposite, as it utilises fewer components and relies more upon 

highquality products, grown under Nordic conditions. Nordic ingredients are 

produced in an amazing number of diverse micro-climates that influence their 

flavour. The local interplay of soil and climate, coupled with genetic diversity, 
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provides the basis for a huge variety. Ingredients should be distinct and 

recognisable, and their preparation and presentation should bring out their local 

characteristics.5 
(Risvik 2008, s.7) 

 

Här ställs den nordiska enkelheten i motsats till kök som utvecklats under lång tid, som använder 

komplicerade tillagningstekniker och många olika råvaror. Än en gång antyds det att de nordiska 

råvarorna är av så pass hög kvalitet att de inte är beroende av avancerade tillagningsmetoder för 

att smaka gott. Detta kan tolkas som att den nordiska matlagningen skulle vara mer ’(själv-)säker’ 

än andra köks; eftersom den kan förlita sig på råvaror av hög kvalitet behövs inga avancerade 

tillagningsmetoder, vilket även kan tolkas som att andra kök skulle ha råvaror med lägre kvalitet. 

Här blir betoningen på enkelhet vad gäller smak och tillagningsteknik ett sätt att framskriva 

enkelhetens överlägsenhet. I citatet tydliggörs det dessutom att den höga råvarukvaliteten beror 

på de unika förhållanden som finns det nordiska landskapet; det nordiska köket använder sig av 

enklare tillagningstekniker och färre ingredienser än andras kök, eftersom de kan förlita sig på 

”högkvalitativa produkter odlade under nordiska omständigheter”.  Precis som ovan används de 

unika klimat- och landskapsförhållanden som ett sätt att tillskriva den nordiska råvarornas värde.  

 

Medan komplexitet beskrevs som en fördel vad gäller råvarornas konstitution förstås komplexitet 

som något negativt när det kopplas till andra köks historia och gastronomi. Genom 

värdetillskrivningen av enkelheten framställs de kök som utarbetats under en längre tid och som 

använder sig av mer arbetad och komplex matlagning som underlägsna, medan den enkelhet och 

’historielöshet’ som det nya nordiska köket präglas av omvandlas till en fördel. Istället för att 

framställa lång matlagningshistoria och komplexa tillagningstekniker som ett tecken på en genuin 

och traditionell matkultur, där råvaror, produkter och matlagningstraditioner fått möjlighet att 

utvecklats under lång tid, tolkas komplexitet som tillkrånglad och ’historietyngd’ kokkonst. I detta 

sammanhang får begreppet komplexitet således ett omvänt värde än när det används för att 

beskrivningen av de nordiska råvarornas smak och textur. 

6.1.3. Ren, orörd och naturlig 

Enkelheten beskrivs inte bara i relation till smak- och tillagningsaspekter, utan begreppet används 

även för att betona den nordiska matens renhet och naturlighet. Den nordiska maten beskrivs 

som ”ren” och ”ärlig”, ”utan överlödiga ansträngningar, komplikationer, manipulationer och 

transformationer”, baserad på ”naturliga råvaror” och med ”frånvaro av konstiga 

ingredienser”(NNM 2010, s.66) . Värdet i renheten kopplas emellertid inte främst till 

tillagningsteknik, utan precis som råvarornas kvalitet associeras renhet till den nordiska naturen 

och landskapet, där betoningen på enkelhet, naturlighet och renhet fungerar som värdeskapande 

komponenter. Det beskrivs hur den nordiska regionen består av stora områden med ”orört land”, 

frisk luft och rena vatten, vilket påverkar ingredienserna och maten (Risvik 2008, s.7), och det 

                                                             
5 Enkelhet är en huvudegenskap hos det nordiska köket. Fransk, italiensk, indisk och kinesisk matlagning har alla 
utvecklats under många århundraden, använder mycket komplexa metoder, och kombinerar ett stort utbud av 
råvaror i sina rätter. Enkelhet är på många sätt motsatsen, eftersom den använder färre komponenter och förlitar sig 
mer på högkvalitativa produkter, odlade under nordiska förhållanden. Nordiska råvaror odlas i ett fantastiskt stort 
antal olika mikroklimat som påverkar deras smak. Det lokala samspelet mellan jord och klimat, i kombination med 
genetisk mångfald, utgör grunden för ett enormt utbud. Ingredienser bör vara tydliga och igenkännbara, och deras 
beredning och presentation ska visa fram deras lokala särdrag. (Egen översättning) 
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konstateras att de nordiska råvarorna ”bär naturens stämpel – av renhet och 

säsongerna”(a.a.s.23).  Naturligheten kopplas således samman med orördhet, där det nordiska 

landskapet skildras som opåverkat och oexploaterat. Betoningen på frånvaron av kulturella spår i 

landskapet återkommer: 

 

In the Nordic region we are few people but we have lots of nature and we possess 

– even in excess - what may be called: unexplored territory. /…/ And more and 

more consumers and chefs value food that derives from the many thousand year 

old ecosystems which are almost untouched by mankind and which may give us 

the impression of eating from Gods hand.6 
(Meyer 2014 a.) 

 

Här målas bilden av ett glesbefolkat landskap upp, ett ”oexploaterat territorium” som i princip är 

”orört av människan”. Citatet speglar förställningen om att naturlig mat är starkt kopplat till 

spiritualitet (se t.ex. Lupton 1996, s.89); maten som kommer från okultiverad och orörd jord 

beskrivs ge intrycket av att äta från ”Guds hand”. Den spirituella kopplingen förstärker inte bara 

renhetssymboliken, utan indikerar även att de nordiska råvarorna ett moraliskt och själsligt värde. 

I linje med beskrivningarna av råvarorna och den nordiska matlagningens enkelhet blir 

betoningen på orördhet ett sätt att positionera det nordiska köket: 

 

What lives and grows naturally in the Nordic region tastes Nordic and 

communicates a distinct “order” that we want to be associated with. This is why 

produce from uncultivated areas is so highly thought of in professional kitchens 

today. Irrespective of the kilo price of the produce that is shot, caught or 

gathered. 7 
(Meyer 2014 c.) 

 

Återigen framskrivs regionalt ursprung som avgörande för smaken, där den nordiska orörda 

jorden skapar unika råvaror. Det som lever och växer ”naturligt” i den nordiska regionen smakar 

”nordiskt”.  Här indikeras att det nordiska landskapet rymmer en essentiell och inneboende 

kvalitet, en kvalitet som representerar en viss ”ordning”. Återigen indikeras det att mat som 

odlats på olika platser smakar olika, och att det finns ett slags hierarki: råvaror från olika platser är 

olika bra, den nordiska terroirens symboliska värde och överlägsenhet indikeras utan att 

artikuleras explicit. Det symboliska värdet tydliggörs genom förklaringen att maten värderas 

oavsett det ekonomiska priset. Genom att beskriva önskan att tillhöra denna ”ordning” som en 

gemensam angelägenhet, något som ”vi”, det nordiska folket, vill förknippas med, påminns 

läsaren dessutom om hens tillhörighet till den nordiska regionen.   

                                                             
6 I Norden är vi få människor, men vi har massor av natur och vi har - även i överflöd - det som kan kallas: 

outforskat territorium. / ... / Och fler och fler konsumenter och kockar värdesätter livsmedel som härrör från de 

många tusen år gamla ekosystem som nästan är orörd av människosläktet och som kan ge oss intrycket av att äta från 

Guds hand. (Egen översättning) 
7 Det som lever och växer naturligt i Norden smakar nordiskt och kommunicerar en tydlig "ordning" som vi vill 

förknippas med. Det är därför som råvaror från obrukade områden är så högt ansedda i professionella kök idag. 

Oberoende av kilopriset på produkten som är skjuts, fångas eller samlas.(Egen översättning) 
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6.1.4. Sammanfattning: komplexitet kontra enkelhet 

Råvaror och livsmedel beskrivs ofta i binära kategorier. Denna binära opposition är inte bara en 

ren konceptuell kategorisering, utan att mat delas in i ”bra” eller ”dålig”. Beskrivningen av mat 

involverar därmed ett tillskrivande av moraliska värden, vilka ofta är starkt påverkade av aktuella 

kulturella värden (Lupton 1996, s.27). I beskrivningarna av den nordiska maten utgörs den binära 

kategorin av enkelhet-komplexitet. Den nordiska maten i sig rymmer båda kategorierna, samtidigt 

som de används för att förklara den nordiska matens överlägsenhet gentemot andra matkulturer, 

där olika associationer avslöjar positiva respektive negativa värderingar kopplade till de två 

kategorierna.  

 

I relation till det nordiska landskapet och de nordiska råvarornas smak och textur utgör 

komplexitet en värdeskapande faktor, medan begreppet komplexitet får en negativ innebörd när 

det kopplas till andra kök med lång historia, avancerade tillagningstekniker och många 

ingredienser. Den nordiska matlagningen framskrivs som enkel och okomplicerad, eftersom den 

kan tillförlita sig på högkvalitativa råvaror som odlats i den nordiska regionen. I det senare fallet 

blir betoningen på enkelhet och renhet åter ett sätt att framhäva de nordiska råvarornas och 

matlagningens överlägsenhet. Enkelhet och renhet används då som värdeskapande kännetecken i 

relation till tillagning och ursprung. Den nordiska marken, jorden och råvarorna framskrivs inte 

bara som komplexa och därmed överlägsna vad gäller smak och textur, utan även som rena och 

orörda, och därmed mer naturliga.  

 

Även fast uppfattningar om landskapet bygger på känslomässiga intryck snarare än vetenskapligt 

tänkande (Kullgren 2000, s.40) tillskrivs de i materialet ett egenvärde. Detta är vanligt 

förekommande i beskrivningar av regioner där landskapet ofta framskrivs som naturligt, 

självklart, organiskt och självgenererat (Kullgren 2000, s.43; Salomonsson 2001:53). Kullgren 

(2000) konstaterar därför att naturen är ett av de mest kraftfulla verktygen för att lyfta fram ett 

landskap som något säreget (Kullgren 2000, s.42). I texterna sker värdetillskrivningen av de 

nordiska råvarorna i relation till det nordiska landskapet och klimatet. Genom hänvisningar till 

klimatet och jord framskrivs råvarorna kvalitet som självklara. Landskapet, och därmed råvarorna 

tillskrivs en essentiell och inneboende kvalitet. Genom att tillskriva det nordiska klimatet och 

landskapet som unikt och exceptionellt framskrivs de nordiska råvarorna som överlägsna andra 

länders råvaror. Analysen visar hur värdetillskrivningen av de nordiska råvarorna och 

uppfattningar om regionala särdrag innebär en positionering, där den nordiska marken och 

råvarorna framskrivs som överlägsna.   

 

Att naturen är ett kraftfullt verktyg för att lyfta fram landskapet som något säreget innebär att 

naturen är en viktig identitetsmarkör (Kullgren 2000, s.42). I materialet kan beskrivningarna av de 

nordiska råvarorna, lanskapet och klimatet därför ses som ett sätt att urskilja den nordiska 

regionens unicitet och identitet. Samtidigt poängteras det i materialet att det inte är helt klart vad 

ny nordisk mat egentligen är. Det poängteras bland annat att begreppet är diffust (Risvik 2008, 

s.23) och rymmer olika betydelser (Hahnemann 2011, s.6). Att det nordiska köket inte har en 

tydlig definition upplevs som ett problem, eftersom det signalerar att det nordiska köket saknar 

en tydlig identitet, och det konstateras därför att ”det är hög tid att försöka definiera” den 

nordiska matkulturen (Kroon 2011, s.4).  I följande kapitel redogörs för hur denna 

identitetskonstruktion framskrivs i materialet.  
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6.2. Konstruktionen av den nordiska identiteten 

Den upplevda bristen på identitet som beskrevs i föregående kapitel var en av anledningarna till 

att projektet initierades. Projektet syftar bland annat till att ”skapa en känsla av identitet” (NNM 

2010, s.11) och ett nordiskt kök med ”stark integritet” (a.a. 66).  I följande kapitel förklaras hur 

texterna i materialet bidrar till konstruktionen av denna identitet. Behovet av en tydlig identitet 

legitimeras genom hänvisning till global konkurrens och globala hot. Den nordiska identiteten får 

sedan fotfäste genom betoning på betydelsen av matens ursprung, traditionell mat, gemensamma 

värderingar och stolthet över den egna matkulturen.  

6.2.1. Outnyttjad potential, konkurrens och marknadsföring 

I texterna beskrivs den nordiska maten och matkulturen som en tillgång som bör tas tillvara på 

och det konstateras att det nordiska köket rymmer en inneboende potential (Risvik 2008, s.5). 

Den nordiska matkulturen beskrivs som ”oexponerad, okänd och obearbetad” (NNM 2014 d.) 

och som en ”väl bevarad hemlighet” (Risvik 2008, s.5), medan de nordiska råvarorna beskrivs 

som gömda och oexploaterade ”skatter” (Kroon 2011, s.4; NNM 2010, s.20). Vidare konstateras 

det att dessa kvaliteter är som något inte tagits ”full nytta av” (Risvik 2008, s.29) eller 

”exploaterat i tillräckligt stor utsträckning” (NNM 2010, s.17), och att de bör ”tas vara 

på”(Kroon 2011, s.4). 

 

Att den nordiska regionens potential inte utnyttjas beskrivs som ett hinder för den nordiska 

matens möjligheter att nå ut på den internationella marknaden. En matambassadör beskriver hur 

NNM ska ”väcka det globala intresset” för den nordiska regionen och den nordiska maten 

(Risvik 2008, s.25). Genom en tydlig identitet ska Norden ”sätta sin prägel på världen”(Risvik 

2008, s.6) och berättelser om den nordiska maten ska användas för att ”stärka bilden av Norden” 

(Carlsson & Junker 2009, s.3). En tydlig definition och identitet upplevs som en viktig 

förutsättning för att Norden ska kunna marknadsföra sig på den internationella arenan, vilket 

även är kopplat till ett upplevt behov att kunna mäta sig i den internationella konkurrensen. 

Projektet beskrivs som en ”konkret insats” för att marknadsföra Norden som en ”global 

vinnarregion” (Merrild 2007, s.8).  Det förklaras att projektet ska stärka Nordens 

“konkurrensfördel”(NFD 2014 c.) och vara ett ”framåtblickande svar” på den ökade 

internationella konkurrensen på den globala livsmedelsmarknaden (NNM 2010, s.69).  

 

Genom att definiera den nordiska maten ska Norden således skapa sig en tydligare identitet, 

vilket ska möjligöra för regionen att inte bara stå sig i, utan även leda den globala konkurrensen. 

Behovet av en tydlig identitet och ett tydligt märke är även kopplat till föreställningar om att stå 

emot de hot som globaliseringen medför. Vilka dessa hot är diskuteras i följande avsnitt.  
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6.2.2. Globalisering som hotande kraft 

Konstruktionen av en regional identitet utgår ifrån ett antagande om att ”vår” identitet är 

betydelsefull och därför något som ”vi” bör bevara (Kullgren 2000, s.87).  Dessa ”kulturella 

behov” aktiveras ofta av upplevda hot mot vad som kommit att uppfattas som en naturlig 

gemenskap (Billig 1995, s.7; Kullgren 2000, s.169f). Likaså hänger det upplevda behovet att 

bevara kulturarv ofta samman med en upplevd hotbild som kulturarven anses vara utsatta för och 

som gör att de riskerar att försvinna (Björkholm 2011, s.57). I materialet framskrivs 

globaliseringen som ett påtagligt hot mot den nordiska matkulturen och därmed den nordiska 

identiteten. De upplevda hoten riktar sig mot den nordiska matkulturen, utan även den nordiska 

befolkningen, då hälsoaspekter lyfts fram som argument för att bevara den nordiska matkulturen. 

6.2.2.1. ”Mc Donaldisering” och internationella influenser 

En vanlig anledning till att immateriella kulturarv anses behöva skyddas är att de upplevs vara 

hotade av homogenisering (Björkholm 2011, s.57). Denna uppfattning återfinns i materialet, där 

globaliseringen framskrivs som ett hot mot den nordiska matkulturens mångfald. Den regionala 

matkulturen beskrivs som ”stark”, medan den globala maten beskrivs som ”utslätad”, ”likriktad” 

(Kroon 2011, s.7) ”intetsägande” och ”standardiserad” (NFD 2014 d.). Att ha en tydlig regional 

matidentitet blir därför viktigt, vilket bland annat poängteras av Claus Meyer, en av 

initiativtagarna till köksmanifestet:   

 

Alle regionale køkkeners mangfoldighed er under stærkt pres af den amerikanske 

fastfoodkultur – af nogle kaldet Mcdonaldiseringen – og af den måde det 

internationale samfund udvikler sig på. Det gælder også det nordiske køkken. Det 

nordiske køkken er trængt af andre køkkeners indlysende kvaliteter, men mest af 

alt af sig selv – af en mangel på identitet og integritet. På få årtier har vi i Norden 

mistet viden om råvarernes mangfoldighed og tabt sansen for de kvaliteter, der er 

værd at værne om. Bag om de mange varenumre, er dagligvarebutikkernes udbud 

uhyre ensartet, og vi har ikke noget klart billede af, hvilke kvaliteter et nordisk 

køkken bygger på.8  

(Meyer 2014 g.) 
 

Behovet att bevara kulturarv grundar sig inte sällan på en upplevelse av den moderna och 

internationellt präglade kulturen som degenererande (Björkholm 2011, s.220). Denna uppfattning 

speglas i citatet, där det målas upp en motsättning mellan den regionala och globala matkulturen. 

Den amerikanska snabbmatskulturen likställs med den globaliserade och standardiserade 

matkulturen och beskrivs som ett hot mot inte bara det nordiska kökets, utan alla regionala köks, 

mångfald. Vidare konstateras det att det nordiska köket ”penetreras” av andra kök. Den 

standardiserade snabbmatskulturen är således inte det enda hotet mot det nordiska köket, utan 

det hotas även influenser från andra matkulturer. Det största problemet anses dock vara det 

nordiska kökets egen brist på identitet och integritet. ”Vi” har tappat kunskap om råvarornas 

                                                             
8 Alla regionala köks mångfald är under hård press av den amerikanska snabbmatskulturen – av en del kallad Mc 
Donaldiseringen - och på det sätt som det internationella samfundet utvecklas. Detta gäller även för det nordiska 
köket. Det nordiska köket penetreras av andra köks uppenbara kvaliteter, men mest av allt av sig själv - av en brist på 
identitet och integritet. På några få decennier har vi i Norden förlorat kunskapen om råvarornas mångfald och 
förlorat känslan för de kvaliteter som är värda att skydda. Trots de många varorna är närbutikernas utbud extremt 
jämnt, och vi har ingen klar bild av vilka kvaliteter ett nordiskt kök baseras på. (Egen översättning) 



41 
 

mångfaldighet och känslan för de kvaliteter som är ”värda att värna om”. Orsaken till detta 

förklaras vara standardisering, då ett likformigt livsmedelsutbud har lett till att ”vi” inte längre har 

någon uppfattning om vilka ”kvaliteter” det nordiska köket bygger på.  Här indikeras således att 

något betydelsefullt har förlorats som ett resultat av de omständigheter som den globala 

livsmedelsindustrin medför.  

 

Även Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare i det Nordiska Ministerrådet, beskriver sin oro över 

hur det nordiska köket påverkats av den globala livsmedelsmarknaden: 

 

Nordisk mad og nordisk madkultur har i lang tid været under massiv international 

påvirkning. Fødevarer og madretter, som i århundreder har været kernen i det 

nordiske køkken, er blevet erstattet af nye opskrifter og eksotiske råvarer. Det går 

hurtigt, og lysten til at kigge ud over Nordens grænser er stor. Det har givet os 

citroner om vinteren og mangofrugt i lyntempo. /…/ I en stadigt mere globaliseret 

verden søger vi mod vores nordiske værdier – her er mad og madkultur både 

nærværende og identitetsskabende. 9 
(Merrild 2007, s.3) 

 

Precis som Meyer skildrar Ásgrímsson hur utländska influenser tränger undan den nordiska 

maten och hotar den nordiska matkulturens kontinuitet. Användningen av begreppet ”kärna” 

tyder på ett antagande att det finns vissa råvaror och maträtter som utgör ett slags nordisk essens, 

men att denna nu är på väg att förloras eftersom den ersätts av ”nya recept” och ”exotiska 

råvaror”. Precis som Billig (1995) menar på att uttalanden om nationell karaktär, identitet och 

historia sällan behöver specificeras eller argumenteras (s.72), ges här inga exempel på vad för typ 

av råvaror och rätter som utgör denna ”kärna”. Konstaterandet att det finns en kärna räcker för 

att läsaren ska skapa en uppfattning om att det finns gemensamma nordiska rätter. Genom 

formuleringen ”lusten att titta utöver Nordens gränser är stor” framställs de exotiska råvarorna 

som ’lockelser’. Genom att därefter konstatera att ”vi” i den ”stadigt ökande globaliserade 

värden” söker oss tillbaka till ”våra nordiska värderingar” och att mat och matkultur är 

”närvarande” och ”identitetsskapande” impliceras betydelsen av att stå emot dessa ’lockelser’ och 

istället rikta sig till och bejaka den nordiska matkulturen.  

 

Båda citaten speglar en anti-modern inställning, där den globala standardiserade 

livsmedelsindustrin och påverkan från andra länder framställs som hot som riskerar att 

underminera den nordiska matkulturen. I båda citaten skymtar moderniteten som en 

överhängande fara. Formuleringarna ”stark press” och ”massiv påverkan” får globaliseringen att 

framstå som en kraftfull och offensiv process, där den utländska maten konstrueras som externa 

styrkor som ’tränger in’ i det nordiska samhället och tar över de nordiska livsmedlens plats, vilket 

leder till att ”vi” förlorar kunskapen om ”vår” värdefulla matkultur. Genom att båda beskriver 

utvecklingens hastighet, ”på några få decennier” och ”det går snabbt” förstärks bilden av den 

hotande kraften. 

                                                             
9 Nordisk mat och matkultur har länge varit under massiv internationell påverkan. Mat och rätter, som i århundraden 
har varit kärnan i det nordiska köket, har ersatts av nya recept och exotiska ingredienser. Det går fort, och en önskan 
att se bortom gränser Skandinavien är stor. Det har gett oss citroner om vintern och mangofrukter med blixtens 
hastighet./…/ I en alltmer globaliserad värld, söker vi oss mot våra nordiska värderingar – här är mat och matkultur 
både närvarande och identitetsskapande. (Egen översättning) 
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Meyers konstaterande att det är kvaliteter som är som är ”värda att skydda” indikerar en defensiv 

position, vilket ytterligare förstärker framställnigen av globaliseringens som en offensiv kraft. 

Denna retorik återfinns på flera platser i texterna, bland annat konstateras det att det nordiska 

köket och de nordiska värdena ska ”försvaras” att och råvarornas smaker och konsistens ska 

”skyddas” (Risvik 2008, s.23). Vad som indikeras är att den nordiska matkulturen är något 

värdefullt som är utsatt för hot, och som därför bör skyddas, vilket underförstått betyder att 

kulturen försvinner om det inte vidas åtgärder. Den nordiska matens betydelse motiveras inte 

tydligare, men genom ordval impliceras att den är självklart värdefull. Utifrånkommande impulser 

riskerar att upplösa vår kulinariska identitet, och det indikeras därför att det nu, i kontakt med 

andra influenser, finns ett behov att ha en tydlig identitet och integritet för att kunna skydda och 

bevara vad som uppfattas som ’genuint nordiskt’.  

6.2.2.2. ”Global junk food”  

Den globala maten uppfattas inte bara som ett hot mot den nordiska matkulturen, utan även mot 

de nordiska invånarnas hälsa. Det konstateras att den globala maten har fört med sig allvarliga 

folkhälsoproblem (NNM 2010, s.9), att utvecklingen av övervikt och fetma är ”alarmerande” och 

att det därför ”krävs åtgärder” (Fevang Jensen, Sepp, Strøjer, Olafsdottir & Palovara Søberg 2011, 

s.8). Bättre kunskap om den nordiska maten framskrivs som en lösning på de hälsoproblem, den 

globala maten fört med sig. Det konstateras bland annat att det är viktigt att ”återerövra” 

kunskapen om maten för att undvika att bli ”offer” för fetma och diabetes (NNM 2013, s.7). 

Vidare konstateras det att vardagsmaten i Norden gradvis blivit sämre och det understryks att det 

därför krävs ett ”systematiskt arbete” för att återinföra de ”goda och hälsosamma matvanor som 

underbygger de nordiska värderingarna” (Fevang Jensen et al.2011, s.9).  

 

I beskrivningar av den globala maten görs det därför sällan skillnad på global mat och ohälsosam 

mat, utan den globala maten likställs många gånger med skräp- och snabbmat, vilket visar sig 

genom formuleringar som ”global junk food”(NNM 2010, s.9) och ”the global junk and fast food 

culture” (NNF 2011). Ibland sker likställelsen mer implicit, som i fallet när Kocken Tareq Taylor 

betonar vikten av kunskap om maten ursprung: 

 

I en värld där snabbmaten tar en allt större plats är det viktigare än någonsin att 

upplysa barn och ungdomar, men även föräldrar, om vilka fina råvaror som vi 

kan finna i vår omedelbara närhet. Det är vår uppgift att inspirera, informera och 

förhoppningsvis skapa en grund för en hälsosammare generation som inser värdet 

i väl och god lagad mat. Såväl näringsmässigt som socialt.  
(NNM 2013, s.10) 

 
Inledningen av citatet ger uppfattningen om att snabbmat i allmänhet utgör ett problem. Genom 

att betona vikten av kunskap om den lokala maten blir snabbmat istället synonymt med global 

mat. Utan att explicit uttala det blir lokala råvaror här synonymt med hälsosam mat, medan 

snabbmat jämställs med global och ohälsosam mat. I likhet med Ásgrímssons citat ovan ställs den 

nordiska maten mot den moderna globala matkulturens fördärvliga egenskaper, och i detta fall 

framskrivs den nordiska maten även som det sunda alternativet.  
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Den övergripande förståelsen är således att om maten är lokal – nordisk – så är den sund. Precis 

som andra kulturarv upplevs den nordiska maten skapa förutsättningar för ett ”gott liv” 

(Björkholm 2011, s.63).  

 

En stark nordisk identitet och matkultur är således en viktig förutsättning dels för att kunna mäta 

sig i den globala konkurrensen, men även för att kunna stå emot de hot och faror som 

globaliseringen innebär, både för den nordiska matkulturen och för de nordiska invånarna. Hur 

denna identitet konstrueras beskrivs i följande avsnitt.  

6.2.3. Gemensamma referensramar 

Eftersom den regionala identiteten och gemenskapen är relativt abstrakt som fenomen blir det 

viktigt att betona förenande drag (Kullgren 2000, s.21). Konstruktionen av en regional identitet 

handlar därför om att skapa ett ”vi-skap” genom att framhålla likheter, men även ett ”oss-skap”, i 

form av utåtriktade gränsdragningar gentemot andra och som grundar sig i skillnader (a.a.17). På 

samma sätt handlar regional märkesprofilering och utvecklingen av en regional ”märkesessens” 

om samla invånarna i ett gemensamt ramverk och på samma gång differentiera regionen från 

andra områden (Aroncyk 2013, s.75). Kulturarv har en förmåga att skapa gemensamma 

värderingar och samhörighet (Björkholm 2011, s.33), och kan därför användas i dessa 

sammanhang. I detta avsnitt beskrivs hur påståenden om gemensamma referensramar kopplade 

till den nordiska maten bidrar till konstruktionen av en gemensam nordisk identitet, samt hur 

globaliseringen åter fungerar som legitimeringsgrund till nödvändigheten av denna identitet.  

6.2.3.1. De nordiska värderingarna 

I materialet beskrivs matkultur som ett ”socialt kitt som binder människor samman” (Kroon 

2011, s.23), och det konstateras att den nordiska maten är ”en viktig del av invånarnas identitet” 

(NNM 2010, s.66). Ett av NNM: centrala mål är att den nordiska maten ska ”uttrycka de 

nordiska ländernas värderingar och kultur” (NNM 2014 b.). I texterna betonas därför relationen 

mellan de nordiska invånarna och de nordiska värderingarna. De värden som tidigare beskrevs 

som värdetillskrivande element för den nordiska maten används således för att skapa en 

gemensam referensram för de nordiska invånarna: 

 

New Nordic Food promotes the use and diversity of Nordic regional ingredients, 

development of new Nordic cuisine and creates a common Nordic food culture 

that reflects the qualities of our region ‐ purity, simplicity, security and ethics. 

This is the corner stone of local food productions in the Nordic countries. Taste is 

culture, and when everything tastes the same, we have lost a basic value of life.10  
 

(Einarsdóttir & Þorkelsson 2012, s.13) 
 

I citatet beskrivs det hur det genom användningen av regionala råvaror ska skapas en gemensam 

nordisk matkultur, en matkultur som reflekterar regionens renhet, enkelhet, säkerhet och etik. 

Dessa värden framskrivs som inneboende i den nordiska regionen, den nordiska maten och 

                                                             
10 Ny Nordisk Mat främjar användningen och mångfalden av nordiska regionala råvaror, utveckling av ny nordisk 
mat och skapar en gemensam nordisk matkultur som speglar vår regions kvaliteter i vår region - renhet, enkelhet, 
säkerhet och etik. Detta är hörnstenen i de nordiska ländernas lokala livsmedelsproduktion. Smak är kultur, och när 
allt smakar samma har vi förlorat ett grundläggande värde i livet. (Egen översättning) 
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kulturen. Citatet speglar de regionalistiska tankar som står för en känsla av samhörighet, 

tillhörighet och förtrogenhet med landskapet, där det reses anspråk på att betrakta landskapet och 

människorna som en sammanhållen enhet av natur och kultur (Kullgren 2000, s.16), där naturen 

kan användas för att förklara mänskliga egenskaper och självuppfattningar (a.a. s.42).  

 

Genom att hänvisa till dessa upplevda gemensamma värden för ”vår” region påminns läsaren om 

att hen (under förutsättning att hen är medborgare i ett nordiskt land) är en del av den nordiska 

regionen. Här görs återigen ställningstagande till det nordiska och dess betydelse för tillhörighet. 

Vidare konstateras det att ”smak är kultur” och att ”när allt smakar samma har vi förlorat ett 

grundläggande värde i livet”. Om ”vi” förlorar den nordiska matkulturen förlorar ”vi” något 

livsviktigt, vilket kan tolkas som att nödvändigheten att upprätthålla skillnaden mellan olika kök 

är central. Att regionaliteten behövs som ett försvar mot den nordiska matens integritet bekräftas 

därmed ännu en gång. Värdena blir på så sätt en gemensam referensram, det som både samlar 

och speglar invånarna, och därmed även det som skiljer den nordiska matkulturen och regionen 

från andra kulturer och regioner.   

6.2.3.2. Traditionella rätter, matlagningsmetoder och recept  

Ett annat tema som bidrar till konstruktionen av en nordisk gemensamhet är relationen mellan 

identitet och historia. Historiska resonemang har ett starkt symboliskt värde i samband med 

konstruktionen av regional och nationell identitet (Björkholm 2011, s.127; Kullgren 2000, s.152). 

I skapandet av kulturarv uppfattas det förflutna inte sällan som betydelsefullt för individens 

känsla för förankring, hemmahörande och rötter, och i dessa fall tillskrivs ofta sådant som 

bevarats och överförts i generationer ofta ett egenvärde (Björkholm 2011, s.122ff). Dessa 

uppfattningar speglas i materialet, där den traditionella maten beskrivs som en viktig del av den 

nordiska identiteten och historian (Adamsson & Palmdahl 2012, s.20; NNM II 2012,s.20). 

Bevarandet av historiska och traditionellt nordiska rätter är inte bara viktigt för vår nuvarande 

identitet, utan också för den framtida:  

 

Våre tradisjonelle retter, tilberedningsmetoder og oppskrifter vil spille en stor 

rolle for hvordan vi skal huske og ivareta vår historie inn i framtiden.11  
 

(Risvik et al. 2010, s.2) 

 

Här indikeras att värdefull kultur finns i det förflutna. ”Våra” traditionella rätter framställs som 

objektivt existerande och som en viktig länk bakåt i tiden; eftersom den nordiska maten utgör en 

viktig del av ”vår” historia, blir det nödvändigt att inte glömma bort eller förlora den. Precis som 

inom resonemang om kulturarv utmålas kunskap om och bevarandet av det förflutna som ett 

självklart och allmänmänskligt behov (Björkholm 2013, s.56). Inte heller här behöver några 

specifika rätter eller tillagningsmetoder nämnas, utan genom att hänvisa till ”våra” traditionella 

rätter, tillagningsmetoder och recept fastslås att de nordiska länderna har en unik matkultur, vilket 

påminner läsarna om att ”vår” unika matkultur har existerat under en lång period. Genom att 

anspela på de historiska rätternas betydelse både för den gemensamma nutida och framtida 

nordiska identiteten tillskrivs de ett värde och indikerar att de bör bevaras. Återanknytning till 

                                                             
11 Våra traditionella rätter, matlagningsmetoder och recept kommer att spela en stor roll för hur vi kommer ihåg och 
bevarar vår historia in i framtiden. (Egen översättning) 
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traditionella rätter blir en förutsättning för framtiden, där maten uppfattas som en 

förbindelselänk som kan används för att aktivt upprätthålla den nordiska identiteten.  

6.2.3.3. En gemensam identitet och stolthet – en nödvändighet i den globala 

världen 

Ett annat genomgående ämne i materialet som bidrar till konstruktionen av en gemensam nordisk 

identitet är relationen mellan identitet och stolthet, där stolthet beskrivs som en förutsättning för 

skapandet av det nodiska kökets identitet (NNM 2010, s.13; Risvik 2008, s.29; Risvik et al. 2010, 

s.2). Projektet beskrivs som en ”varumärkesbyggningsprocess som handlar om stolthet och 

identitet i den egna matkulturen” (NNM 2013, s.6). Medvetenheten om och stoltheten över den 

nordiska matens kvaliteter beskrivs som en förutsättning för att den nordiska maten och 

traditionerna ska kunna sändas ut i världen (NNM 2010, s.12, Risvik 2008, s.29,) och för att 

Norden bättre ska kunna ”möta världen” (NNF 2011).  

 

Vikten av en tydlig identitet beskrivs främst i relation till globaliseringen. Det konstateras bland 

annat att ”identitet är kritiskt i denna tid av globalisering” (Risvik 2008, s.5) och den nordiska 

identiteten beskrivs som ”berggrunden mot vilken vi kan stå i en globaliserad värld” (a.a. s.29). 

Stolthet och identitet över den egna matkulturens upplevs därmed som en nödvändighet i den 

globaliserade världen: 

 

Den mat vi äter har nämligen också betydelse för vår nationella identitet och 

stolthet över vår egen kultur och region. Utan stolthet kan en globalisering lätt 

uppfattas som utmanande och farlig.  
(NNM 2010, s.18) 

 

Här fastställs ännu en gång att maten och dess ursprung är väsentligt för den gemensamma 

identiteten. Genom att konstatera att maten ”vi” äter har betydelse för ”vår” nationella identitet 

och stolthet skapas en bild av en gemensam region grundad i en gemensam matkultur. Läsaren 

påminns om sin tillhörighet till både regionen och den gemensamma nordiska identiteten. Vikten 

av stolthet och identitet får här sin betydelse i relation till beskrivningen av globaliseringen. En 

tydlig nationell identitet och stolthet över den egna matkulturen är nödvändigt för att inte 

globaliseringen ska uppfattas som ”utmanande” och ”farlig”.  Återigen framställs globaliseringen 

som en stark och ofrånkomlig kraft, som kanske inte kan undvikas, men upplevas som mindre 

”farlig” genom en stark identitet.  

6.2.4. Sammanfattning: konkurrens, hot och gemensamma värderingar 

I analysen av materialet framkommer det att de kvaliteter, den ”inneboende potential”, som ryms 

i den nordiska regionen och råvarorna ses som något som kan, och därmed bör, utnyttjas för att 

stärka den nordiska identiteten. Det gäller att uppnå vad som upplevs vara Nordens rättmätiga 

position i världen. Vad som framskrivs är en önskan att ta sig fram och bli erkänd i den 

globaliserade och konkurrenskraftiga världen med hjälp av märket Norden, eller som Aronczyk 

(2013) uttrycker det; ”make the nation matter ”(s.2).  Med ett tydligt nordiskt ”märke” ska Norden 

marknadsföras för att markera regionen på den gastronomiska världskartan. Genom stolthet över 

det nordiska kökets kvaliteter skapas en tydlig identitet som gör det möjligt att bli erkänd i 

världen, vilket i sin tur skapar ännu mer stolthet. Detta speglar den nationella 

märkesprofileringens ”rekursiva funktion”, där utformandet av en nationell identitet på den 
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internationella arenan skapar en ”bumerangeffekt”, genom att utländska positiva reaktioner 

stärker det nationella folket och skapar stolthet och patriotism (a.a.16).   

 

I texterna framskrivs en global livsmedelsmarknad präglad av standardisering och likriktning, 

vilket riskerar att underminera den nordiska matkulturen. Den globala maten likställs även med 

snabb- och skräpmat, vilket innebär att inte bara den nordiska matkulturen, utan även de 

hälsosamma nordiska medborgarna hotas av den ”förorenande” snabbmats- och 

skräpmatskulturen utifrån. Det blir därför viktigt att hålla andra matkulturer på avstånd, inte bara 

för den nordiska matkulturens integritet, utan även för de nordiska invånarnas hälsa. Genom att 

hänvisa till kulturella och hälsosamma aspekter framträder ett starkt avståndstagande från den 

globala maten. Den regionala matens värdetillskrivning och användning sammankopplas här med 

möjligheten att hålla internationella influenser på avstånd. Denna typ av resonemang har 

gemensamma drag med nationalistisk retorik. Som Billig (1995) poängterat blandar nationalistisk 

retorik inte sällan samman diskussioner om gränser med känslomässiga argument präglade av 

föreställningar om renhet och smuts, där det ”rena” landet anses hotat av ”förorenande” 

influenser utifrån (s.143).  

 

En gemensam nordisk identitet grundad i en gemensam nordisk matkultur framskrivs som en 

viktig förutsättning för att kunna stå sig i den globala konkurrensen och för att kunna stå emot de 

globala hoten. En betydelsefull del av denna gemensamhet utgörs av den traditionella maten. 

Historiska traditionella tillagningstekniker och recept ses som en gemensam referensram i form 

av ett slags kollektivt minne, vilket innebär att de är viktiga att bevara för att den nordiska 

identiteten ska kunna upprätthållas. Den traditionella nordiska maten blir således betydelsefull i 

förhållande till en uppfattning om både den dåtida, nutida och framtida identiteten. Detta 

upplevda behov kan härledas till ett sätt att använda kulturarv, i detta fall den nordiska maten, för 

att symboliskt återupprätta band till det förflutna som brutits eller hotas. Den nordiska 

matkulturen betraktas som en ”ledstång” för det nordiska folket att hålla fast vid, för att säkra 

kontinuitet och att bilden av en sammanhållen matkultur (se Björkholm 2011, s.56), där det 

förflutna inte ses som något avslutat, utan förstås som nyckeln till framtiden (a.a. s.78).  

 

Den nordiska matens symboliska värde och nordisk tillhörighet och identitet konstrueras genom 

bevarandet av traditionell mat och gemensamma värderingar. Genom att kombinera hänvisningar 

till historisk nordiskt förgånget med den globala nutiden och framtiden får den nordiska 

matkulturen och identiteten fotfäste. I linje med andra kulturarv fungerar den nordiska maten 

därmed som ett medel att agera ut och förhandla fram identiteter, värderingar och individens 

plats i världen (Björkholm 2011, s.87). När fler argument dras fram, både för egen identitet, hälsa 

och marknadsföring – kan den regionala identiteten stabiliseras. Genom att använda den nordiska 

maten som ett ideologiskt verktyg även inom andra områden, såsom hälsa och konkurrens, 

framskrivs den nordiska matkulturen och identitetens värde och legitimitet (jmf Björkholm 2011 

s.304).  

 

En tydlig identitet och stolthet över den egna matkulturen framskrivs som en trygghet och en 

nödvändighet i en global livsmedelsmarknad; något fast och tryggt, mot vilken vi kan ’luta oss’ 

mot när globaliserade världens vindar blåser. Det upplevda behovet av att ha en tydlig nordisk 

identitet och matkultur kan därför tolkas som en reaktion på globaliseringen och dess krafter, där 
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frammanandet av en regional identitet uppfattas som en nödvändig respons på de hot mot 

identiteten som globaliseringen medför, snarare än något som uppstått frivilligt. På så sätt kan 

behovet av att tydliggöra den regionala individuella identiteten och stoltheten ses som något som 

väcks och frammanas av globaliseringen. Den nordiska identiteten kan därmed definieras som en 

”defensiv identitet”, skapad främst gentemot hotet från andra kulturer (Kullgren 2000, s.180). 

6.3. Implementering, performativitet och reproduktion 

Föregående kapitel beskrev hur de nordiska råvarorna tillskrivs värde, samt hur olika element 

väljs ut och betonas för att konstruera en bild av en gemensam identitet och matkultur. Analysen 

visade hur den nordiska matkulturen framskrivs som något objektivt existerande, värdefullt och 

därmed nödvändig att bevara. När något väl förklarats som kulturarv gäller det att förmedla och 

medvetandegöra kulturarvets betydelse till den breda massan (Björkholm 2011, s.42f). 

Performativitet, sociala praktiker som skapar och upprätthåller sociala kategorier, spelar därför en 

viktig roll för immateriella kulturkomponenter (a.a.142). På samma sätt är nationella (Billig 1995, 

s.95) och regionala identiteter (Kullgren 2000, s.39,162) samt det nationella varumärket beroende 

av att invånarna kommunicerar den regelbundet (Aronczyk 2013, s.77). När den nordiska 

matkulturen och den nordiska identiteten väl identifierats, konstruerats och blivit erkänd på den 

internationella marknaden är dess fortsatta existens därför beroende av den kontinuerligt 

”utövas”, både av den nuvarande och kommande generationen. I materialet betonas därför aktivt 

deltagande, upprätthållande och reproduktion speglas. Följande kapitel beskrivs hur 

implementeringen av NNM går till och hur den legitimeras. 

6.3.1. Ny Nordisk Mat – en ”folkkultur” 

Trots att NNM:s andra fas avslutas i slutet av år 2014 betraktas projektet inte som tillfälligt eller 

tidsbestämt, utan visionen är att skapa mer hållbara och djupgående förändringar hos det 

nordiska folket. Syftet beskrivs vara att skapa en ”attitydförändring” i Norden (NNM 2010, s.21) 

och den nya nordiska maten och värderingarna beskrivs som en ”ideologi” (NNF II 2013, s.8,12) 

och ”livsstil” (NNF 2011).  Medan projektets första fas riktades främst till toppkrogar och 

professionella aktörer inom livsmedelbranschen är syftet med den andra fasen att nå de offentliga 

institutionerna (NNF 2013, s.13). Den primära gruppen är de nordiska invånarna, och i materialet 

påpekas därför vikten av att ge projektet en bredare spridning. Det konstateras att det finns ett 

behov att nå ut till och öka medvetenheten bland ”vanligt folk” (NNF II 2013, s.12; NNM 2013, 

s.38). och att den nordiska maten måste utvecklas till en ”folkkultur” (NNM 2013, s.6). Målet är 

att implementera ”ideologin” i vardagliga måltider, i nordiska hem och institutioner och andra 

som arbetar med nordisk mat (NNF II 2013, s.8) för att därigenom, behålla, utveckla och 

expandera kommunikationen om nordisk mat (a.a. s.12). Därigenom ska den nya nordiska maten 

”nå alla hörn i Norden”(NNM 2010, s.12) och få ”riktigt fotfäste i den allmänna opinionen” 

(a.a.s.33).  

 

En viktig del av denna implementering och en förutsättning för projektets spridning beskrivs vara 

att höja kunskapen om den nordiska maten. Det konstateras att NNM II:s roll är att ”informera 

och upplysa” (NNF II 2013, s.10) och det poängteras att de nordiska medborgarna ska göras 

uppmärksamma på de kvaliteter och möjligheter som finns i nordiska råvaror (NNM 2010, s.17) 

och få kunskap om råvarornas historia och kulturella betydelse (a.a. s.67).  I detta sammanhang 

betonas invånarnas eget ansvar.  Det poängteras bland annat att ”vår matkultur är en gemensam 
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angelägenhet” (NNM 2014 c.), föräldrar uppmanas att engagera barnen i matlagningen (NNF II 

2013, s.22) och det konstateras att alla slags måltider, både ceremoniella och vardagliga är 

”kulturella uttryck där den nordiska särprägeln kan manifesteras” (a.a. s.10).  

 

Frågan är emellertid för vem den nordiska matkulturen ska förvaltas – är det för invånarna själva, 

eller är det främst för den internationella publiken? I materialet beskrivs spridningen och 

implementeringen av den nordiska maten som en förutsättning för att den nordiska maten ska 

kunna tas ut i världen. Det konstateras att värdena från det nordiska köket ”måste leva i vår 

vardag och våra hjärtan” för att andra ska kunna tro på dem (Meyer 2014 d.) och att det är 

nödvändigt att konceptet är ”väl inbäddat och respekterat på hemmamarknaden” innan det kan 

marknadsföras på den internationella arenan (NNF II 2013, s.10).  

 

Spridningen av ”ideologin” ses således som en förutsättning för att kunna markera Norden på 

den internationella kartan, och en viktig del av detta är ett vardagligt, kontinuerligt utövande. 

Vikten av ett vardagligt praktiserande poängteras bland annat av arbetsgruppens ordförande 

Einar Risvik. I årsrapporten från 2013 poängterar han att projektet visserligen haft stora 

framgångar, men konstaterar samtidigt att ”en svala gör ingen sommar” och att vi fortfarande 

inte ”lever som vi lär” (NNM 2013, s.7). För att en allomfattande förändring ska kunna ske 

menar han på att det krävs både utbredning och kontinuitet: 

 

Det blir ingen omgripende matkulturendring med noen få superkokker, hele 

samfunnet må delta i denne matkulturelle klassereisen for at vi skal kunne 

påberope oss en internasjonal matkultur/.../Diskursen om en nordisk matkultur er 

for kompleks til å kunne besvares av hva man gjør på en restaurant. Hvis Norden 

ønsker å bestå som gastronomisk region må ma derfor merkevarebygge nordisk 

matkultur helt fra topprestaurantene og ned til hverdagsmaten på sykehus og 

skoler. Det er denne prosessen kjøkkenmanifestet handler om og den 

kontinuerlige diskursen er ekstremt viktig.12  
(NNM 2013, s.6) 

 

I den första meningen betonas det att ”hela samhället” måste delta i en ”matkulturella 

klassresan”, vilket i linje med andra kulturarv indikerar att alla behöver tänka, tala och agera som 

att den nordiska maten har kulturarvsstatus. Citatet speglar därmed den performativa process 

genom vilket kulturarv skapas och etableras (Björkholm 201, s.120). Vidare indikerar begreppet 

”klassresa” att det handlar om en lyftning av den nordiska matens – och implicit även den 

nordiska identitetens – status; genom att höja medveten om och kvaliteten på maten ska ”vi” nu 

lyftas till ett bättre ”vi” i framtiden.  

 

Vidare förklaras att det gemensamma deltagandet som ska bidra till en höjning av den nordiska 

matkulturens status är nödvändigt för att Norden ska kunna göra kall på en internationell 

matkultur, vilket tydliggör att spridningen inte endast är en inomregional angelägenhet, utan har 

                                                             
12 Det blir ingen övergripande matkulturförändring med några få superkockar, hela samhället måste delta i denna 
matkulturella klassresa för att vi ska kunna åberopa oss en internationell matkultur / ... / Den nordiska 
matkulturdiskursen är för komplex för att kunna besvaras av vad man gör på en restaurang. Om de nordiska 
länderna vill kvarstå som gastronomisk region måste man därför varumärkesbygga nordisk matkultur från 
topprestaurangerna och ner till vardagsmaten på sjukhus och skolor. Det är denna process köksmanifestet handlar 
om och den kontinuerliga diskussionen är extremt viktig. (Egen översättning) 
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ett internationellt syfte. Spridningen förstås som ett ”varumärkesbygge” som är avgörande om 

Norden ska kunna kvarstå som gastronomisk region. Här är det bevarande i betydelsen 

vidmakthållande som förespråkas. Vad som åberopas är således ett slags regionalt medvetande 

utifrån betraktelsen att den regionala identiteten är en ”konkurrenskraftig identitet”, vilket 

innebär den regionala identiteten uppfattas som ”användbar” (se Aronczyk 2013, s.128).  

 

I materialet framskrivs det således – både explicit och implicit – att den nordiska matkulturen och 

identiteten är gemensam angelägenhet och att dess framtid ligger i invånarnas händer. En viktig 

förutsättning för den immateriella kulturens fortlevnad är inte bara ett kontinuerligt utövande, 

utan även att det överförs mellan generationer (Björkholm 2011, s.138). När den nordiska 

identiteten och matkulturen väl erkänts, både på hemmaplan och på den internationella kartan 

krävs det att den utvecklas och reproduceras.  Implementeringen i skolorna blir därför en viktig 

förutsättning för den nordiska matkulturens utveckling och fortlevnad. Denna implementering 

beskrivs i följande avsnitt. 

6.3.2. Skolan – en plattform för reproduktion och marknadsföring av nordisk 

matkultur 

Implementeringen av ideologin på alla nivåer i de nordiska skolorna utgör en viktig del av 

projektets andra fas. Det konstateras att kunskapen om den nordiska maten och dess matkultur 

för nuvarande inte ryms alls, eller mycket lite, i den ordinarie ämnesutbildningen, och det 

poängteras att det finns ett behov att samla, systematisera och utveckla undervisningsmaterial 

som ska utgå från NNM:s värdegrund (Fevang Jensen et al. 201, s.17). Det uppmuntras att låta ny 

nordisk mat utgöra grunden för all restaurangutbildning, och inte bara som några veckors 

temaundervisning (NNM 2010, s.9) och att servera nordisk mat i skolmatsalarna. Förutom 

bristen på utbildning i nordisk matkultur upplevs sjunkande ansökningar till 

restaurangutbildningar som ett problem. Utbildning av en ny kock- och serveringsgeneration 

beskrivs som en viktig förutsättning för att kunna skapa den ”attitydförändring” som NNM 

syftar till (NNM 2010, s.21). Att försäkra ett fortsatt inflöde av unga i branschen beskrivs därför 

som ”vitalt för det nordiska kökets framtid” (NNF II 2013, s.27).  

 

Under NNM:s första fas genomfördes ett pilotprojekt i grundskolor, vilket senare renodlats 

under den andra fasen. Syftet med projektet är att använda skolmåltiden som ett medel för att 

öka medvetenheten om den egna matkulturen och förbättra folkhälsan (NNF II 2013, s.8). 

Projektet utgår ifrån de värderingar som fastslogs i köksmanifestet och syftar till att öka barnens 

förståelse av det ”särskilt nordiska” vid mat och måltider på skolor, bland annat genom att ge 

barnen insikt i nordiska matkulturer, kunskap att använda lokala råvaror och behärska 

traditionella matlagningstekniker (New Nordic Food For Youth and School 2009, s.1f). Syftet 

med projektet beskrivs vara att ”utveckla barnen i riktning mot en hållbar, sund, lokal och 

kulturellt förankrad matidentitet grundad på nordiska värderingar” (NNM 2010, s.38). och det 

konstateras att kunskap om den egna matkulturen leder till ”stolthet och utveckling av identitet” 

(NNM 2013, s.7). Den tidigare diskuterade kopplingen mellan mat, identitet och stolthet och 

kunskap om rötter som ett självklart och allmänmänskligt behov (Björkholm 2011, s.56) 

återkommer således även i de delar av materialet som rör maten och barn.  
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Utvecklingen av kunskapen om den nordiska maten är emellertid inte bara viktig för barnens eget 

identitetsskapande, utan utbildningen förstås framförallt som viktig för den nutida och framtida 

nordiska matkulturen. Det konstateras att ”matens framtid börjar med barnen” (NNM 2014 a, 

s.1), och utbildningen av barn och unga beskrivs som avgörande för att kunna skapa en ”stark, 

lokal matkultur” (NNF II 2013, s.42), som en central faktor för vidareutvecklingen av den 

nordiska matkulturen (Fevang Jensen et al. 2011, s.7).  

 

I materialet framskrivs barn och ungas dåliga matvanor samt ökningen av barnfetma och diabetes 

som bekymmersamt. I samband med detta poängteras det att barns matvanor utvecklas i tidig 

ålder, och det betonas därför att det är viktigt att påverka barnen tidigt. En del av projektet utgörs 

därför av så kallad ”smakskola” eller ”smakutbildning”.  Under rubriken ”Utbilda unga nordiska 

smaklökar” uppmuntras skolor och institutioner därför att ta en mer aktiv del i att introducera 

barn för ”bra” mat och ”goda ingredienser” (NNF II 2013, s.22). Den nordiska maten framskrivs 

som nyttig och hälsosam, och det övergripande antagandet är att barn och unga ska få bättre 

matvanor genom utbildning i nordisk mat och matkultur, där kunskap om den nordiska maten 

ska leda till hälsosammare och mer medvetna individer. Att utveckla barns matvanor beskrivs 

leda till ”goda matvanor på sikt”(Meyer 2014 e.) och förbereda barnen på att göra mer ”upplysta” 

matval i framtiden (NNF II 2013, s.22). Utbildningen av barnen ses alltså inte bara som ett viktigt 

medel för den nordiska matkulturens fortlevnad, utan genom smakskolan antas barnen även 

kunna göra mer informerade och hälsosamma val i framtiden. Dessa uppfattningar speglas i 

följande citat av Harriet Strandvik, projektledare för Barn och Mat i Norden: 

 

We need to make sure that children enter into natural contact with the huge 

spectrum of Nordic quality foods. To create a good foundation, we need to direct 

our attention to the children. /…/ Taste education is the perfect tool to encourage 

children to eat more varied and healthy foods, and inspires them to taste 

everything the Nordic kitchen has to offer. The aim is to educate children, through 

all their senses, to become independent and aware consumers. 13  
 

(NNF II 2013, s.22f) 
 
Att låta barnen smaka, laga och lära sig om nordiska råvaror beskrivs här som en nödvändighet 

för att skapa en bra ”grund”. Genom smakutbildning antas barnen utvecklas till mer 

”självständiga” och ”medvetna” konsumenter som gör mer hälsosamma konsumtionsval. Här 

indikeras således att kunskap om den nordiska maten medför att barnen utvecklas till mer 

kunniga och reflekterande konsumenter. 

 

Utvecklingen av maten i skolan är inte bara ett medel för att säkra fortlevnaden och 

reproduktionen av den nordiska matkulturen, utan det poängteras även att implementeringen i 

skolan bör utnyttjas för att ”brande” (NNM 2010, s.38), det vill säga marknadsföra, Norden. Det 

konstateras att barn som lagar mat ”ger god publicitet till ämnet”, samt att ”arbetet med att stärka 

                                                             
13 Vi måste se till att barnen kommer i naturlig kontakt med det breda spektrat av nordiska kvalitetslivsmedel. För att 
skapa en bra grund måste vi rikta vår uppmärksamhet till barnen. /.../ Smakutbildning ärdet perfekta verktyget för 
att uppmuntra barn att äta mer varierad ochhälsosam mat,och inspirerar dem till att smaka allt som det nordiska 
köket har att erbjuda.Målet är att utbildabarnen, genom alla sina sinnen,till att bli självständiga och medvetna 
konsumenter. (Egen översättning) 



51 
 

Norden som gastronomisk region börjar hos barnen” (NNM 2014a, s.1). I detta syfte har en rad 

olika aktiviteter genomförts, både inom Norden och internationellt, där barn på olika sätt fick 

laga mat i publika sammanhang (a.a. s.2). Det har anordnats en tävling för unga kockar med 

nordiska råvaror (NNF II 2013, s.24), och nordiska ungdomar har även besökt amerikanska 

skolor för att ”marknadsföra” den nordiska maten (NNM II 2012, s.28).  

6.3.3. Sammanfattning: ”smakskola” och ”klassresa” – reproduktionen av den 

nordiska smaken och matkulturen” 

Som konstaterades i avsnittets inledning existerar den regionala identiteten endast så länge den 

upprepas och bekräftas (Kullgren 2000, s.129), vilket innebär att den behöver både aktiva brukare 

och en offentlighet där den kan iscensättas och förmedlas (a.a.73). För att den nordiska 

identiteten och den nordiska matkulturen ska kunna erkännas och upprätthållas krävs det därför 

att de nordiska invånarna utövar den rent praktiskt, genom matlagningen. Spridningen till alla 

sociala skikt är en förutsättning för att den nordiska maten ska kunna genomgå den ”matkulturell 

klassresa” som projektet syftar till. Platsen där den nordiska maten dagligen ska gestaltas, och 

därmed bekräftas och upprätthållas, är de privata hemmen och de offentliga köken. Här är själva 

upprepningen en central punkt. Genom folklig förankring och ett kontinuerligt ”utövande” - 

både i form av konsumtion av nordisk mat, men även genom utbildning i nordisk matkultur, blir 

den nya nordiska maten ett folkligt projekt som säkerställer den nordiska matidentitetens 

fortlevnad.   

 

För att säkra den nordiska matkulturens fortlevnad och reproduktion blir det även viktigt att 

utbilda kommande generationer. Barnen och skolan utgör därför en viktig plattform, där det 

handlar om att utbilda ”nordiska smaklökar”. Billig (1995) talar om hur nationella medvetandet 

kan ”habitueras” genom att nationella tankar och symboler blir till vardagliga symboler (s.42). 

Även kulturarv kan i förlängningen användas för att ”inkultivera” individer i rådande 

kulturbaserade mönster (Björkholm 2011, s.122). Genom att tidigt låta barn smaka på och lära sig 

om nordiska råvaror och ges tillgång till den nordiska matkulturen ska de bokstavligt talat 

inkorporera och därmed inkultiveras i den nordiska matkulturen. Genom smakutbildningen ska 

barnen och ungdomarna inte bara lära sig att uppskatta den nordiska maten, utan det förutsätts 

även att barnen utvecklas till ”självständiga” och ”medvetna” individer som kommer göra mer 

hälsosamma val. Samtidigt utnyttjas skolan och barnen som en plattform för spridningen av det 

nordiska varumärket och den nordiska identiteten, både inom regionen och internationellt. 

 

Den ”klassresa” som ska genomföras är inte bara en inomregional angelägenhet, utan höjningen 

av den nordiska matens kvalitet på alla gastronomiska plan är en viktig del av den nordiska 

identitetens ”varumärkesbyggningsprocess”.  Precis som den regionala identiteten är varumärkets 

framgångar beroende av att medborgarna i alla samhällets skikt införlivar och kommunicerar 

bilden av märket (Aronczyk 2013, s.77). Aronczyk (2013) har beskrivit hur nationell 

märkesprofileringen är ett sätt att få invånarna uppmärksamma på sin identitet genom att göra 

identiteten till ett nationellt ”intresse”, och i dessa fall är konkurrenskraft ett viktigt begrepp och 

en effektiv förändringsmotiverare (s.31f).  I materialet beskrivs den nordiska matkulturen som en 

”gemensam angelägenhet”, där varje måltid är ett tillfälle för representation. Precis som tidigare 

används konkurrens som legitimering, men även som motiverande element för att upprätthålla 

den nordiska matkulturen. Likaså är implementeringen i skolan och de aktiviteter som genomförs 
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där en viktig del av marknadsföringen av Norden. Genom betoningen på marknadsföring blir 

inte bara den nordiska matkulturen, utan också de nordiska invånarna ”konkurrenskraftiga 

enheter” (jmf. Aronczyk 2013 s.32). I detta sammanhang ses folket som ”märkesambassadörer” 

(a.a. s.47). Det primära ansvaret för att Norden ska kunna göra anspråk på en internationell 

matkultur och kvarstå som gastronomisk region, det vill säga nationens internationella 

framgångar ligger därför hos invånarna, att ”leva varumärket”, det vill säga genom att ge uttryck 

åt attityder och beteenden som stämmer överens med märkesstrategin (a.a. s.76). På så sätt blir de 

nordiska invånarna slutgiltigt ansvariga för dess utveckling (jmf. Aronczyk 2013, s.60; Kullgren 

2000, s.184). 

 

Aronczyk (2013) menar på att framgången för ett lands marknadsföring är beroende av att kunna 

forma invånarnas känslor, värderingar och attityder så att de stämmer överrens med vad som 

antas utgöra den kollektiva själen av det nationella medvetandet (s.47). Marknadsprofileringen 

handlar således inte bara om praktiska, utan också känslomässiga aspekter (a.a. s.40). Även 

Kullgren (2000) poängterar att en viktig del av det regionalpolitiska arbetet är att ändra på 

människors förhållningssätt och värderingar (a.a.122), och att föreställningar om regionala 

identiteter därför kan fungera som verktyg för att utforma och reproducera ideologier (a.a. s.175). 

I Ny Nordisk Mat är detta en uttalad ambition – projektet beskrivs som just en ”ideologi” som 

syftar till att skapa ”attitydförändringar”. För att denna ideologi ska kunna implementeras, 

bekräftas och fortleva, både inom regionen och på den internationella marknaden, krävs inte bara 

ett vardagligt utövande, det vill säga lagande och konsumtion av nordisk mat, utan att de nordiska 

värden som den nordiska maten representerar får djupare fäste hos befolkningen och införlivas i 

de nordiska invånarnas ”hjärtan”, vilket kan tolkas som att framföra attityder och beteenden som 

är kompatibla med uppfattningar om vad som är nordiskt, och därmed det nordiska varumärket. 

Den höjning av matens kvalitet och den attitydförändring som NNM syftar till att genomföra kan 

således tolkas som ett slags styrning av värden och attityder, vilka ska representera den nordiska 

regionens ”kollektiva själ” (jmf. Aronczyk 2013, s.44ff). Genom praktiskt och känslomässigt 

engagerande säkras reproduktionen av den nordiska matkulturen och regionen. 

6.4. NY NORDISK MAT – EN LOKAL, MEN SAMTIDIGT UNIVERSELL, 

IDEOLOGI 

Tidigare kapitel visade hur konstruktionen av den nordiska identiteten uppfattas som en 

nödvändig strategi i en globaliserad och konkurrenskraftig värld. Följande kapitel behandlar de 

tvetydigheter som visar sig i materialet som är relaterade till den nordiska identiteten och 

marknadsföringen av ideologin.  

6.4.1. Universella och strategiskt utvalda begrepp 

I materialet framkommer en växling mellan lokala och globala resonemang. Samtidigt som 
homogenisering och standardisering framskrivs som ett hot mot den nordiska matkulturen, 
beskrivs de som ett globalt problem, där upprätthållandet av regionala kök förstås som en 
övergripande lösning. Det poängteras bland annat att regional mat ”stärker den globala 
matkulturen” (NFD 2014 d.) att den globala matkulturen har ”allt att vinna” på regional mat 
(Kroon 2011, s.7). Det konstateras att projektets framgångar bygger på dess ”regionala 
approach”, men att programmets djupare betydelse ligger i dess ”universella karaktär” (NNF II 
2013, s.11). Ideologin anses alltså kunna praktiseras även i andra regioner: 
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Det intressanta med köksmanifestet är dock att det också har en global 

tillämpning. Manifestet kan i princip tillämpas i valfri region, världen över. 

Kärnan är att se möjligheterna där man lever och utveckla dem. Något som 

skapar stolthet och nationell förankring. 
(NNM 2010, s.18) 

 

Här antyds att alla regioner kan skapa stolthet och nationell förankring genom att upptäcka och 

utveckla sina specifika möjligheter. De värden som valts ut och beskrivs som unika för den 

nordiska regionen – renhet, friskhet, enkelhet och etik – vilka tidigare användes för definiera det 

som utmärker den nordiska råvarorna, skapa gemensamhet hos de nordiska invånarna samt 

särskilja den nordiska matkulturen från andra, framställs plötsligt som universella. Hur kan denna 

dubbelhet förklaras? Kanske genom en förståelse av att värdena är en del av den nordiska 

varumärkesstrategin. Det förklaras till exempel att värdena inte valts ut slumpmässigt:  

 

We have strategically selected concepts that are exciting and have universal 

qualities, and can thus be applied in various contexts.14  
(NNF II 2013, s.9) 

 

Aronczyk (2013) menar på att märkesessensen är den svåraste delen av märkesprocessen; 

samtidigt som märket syftar till att visa på hur nationen skiljer sig från andra, får märket inte vara 

för unikt, eftersom det måste kunna cirkulera på marknaden (s.75). Även Billig (1995) noterar att 

det finns ett universellt element i den nationella märkningen (s.73). En förutsättning för att 

nationell kultur ska kunna bli konkurrenskraftig måste de uppsättning värden som definieras vara 

tillräckligt allmängiltiga för att även andra länder ska kunna aspirera på dem (Aronczyk 2013, 

s.60).  Citaten ovan speglar dessa aspekter. Genom ett strategiskt urval av värden ska Norden inte 

bara kunna differentiera sig, göra sig känd och kunna konkurrera på den internationella 

marknaden, utan även andra nationer ska kunna appellera på värdena. Genom att beskriva samma 

värden som används för att differentiera sig som universella blir de också säljbara.  

6.4.2. Gränser – en förutsättning för tolerans? 

Ett närliggande tema till ideologins universella tillämpbarhet utgörs av en återkommande 

betoning av projektets demokratiska och egalitära grund. I texterna anas nyregionalistiska drag, 

det vill säga en stark identitet och sammanhållning i kombination med öppenhet och intresse för 

omvärlden (Kullgren 2000, s.182). Bland annat betonas det att nordborna är öppna för det 

främmande och influenser från av andra matkulturer lyfts fram (Kroon 2011, s.7). 

Köksmanifestet beskrivs som ”icke-dogmatiskt” (NNM 2013, s.6) och rörelsen beskrivs som 

”informell, öppen och demokratisk” (Meyer 2014 a.), och som en “folkrörelse, öppen för alla och 

utan formella strukturer, en rörelse från gräsrötterna” (Risvik 2008, s.7). Att projektet skulle ha 

nationalistiska tendenser avfärdas:  

 

This new kitchen ideology is not at declaration of war against Thai food, Mexican 

mole or sushi. It is not at crusade against pizza. We don’t feel any affinity with 

nationalistic ideas. We just think that food from our region deserves to have a 

                                                             
14 Vi har strategiskt utvalda begrepp som är spännande och har universella egenskaper, och kan således tillämpas i 
olika sammanhang. (Egen översättning) 
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voice in the choir of the worlds other great cuisines. Forgive me if it sounds too 

much like a fairytale.15  
(Meyer 2014 f.) 

 
I citatet indikeras att den nordiska maten förtjänar att synas och inta vad som upplevs vara en 

rättmätig position på den gastronomiska arenan. Vad som indikeras är ett slags resonabelt 

upprätthållande av en befintlig ordning av nationer; Norden ’förtjänar’ en plats bland de andra 

världsköken. Som tydliggjordes i första kapitlet gör den nordiska maten emellertid inte bara 

anspråk på att vara ”en röst i kören”, utan de nordiska råvarorna upplevs som överlägsna andra 

länders råvaror, och det gjordes antyddes till och med att de nordiska råvarorna är bäst i världen. 

De exempel som det här dementeras att ideologin är en krigsförklaring mot, till exempel pizza, 

kan dessutom tolkas som just den typ av global skräpmat som tidigare beskrevs underminerade 

den nordiska matkulturen, utgjorde ett hot mot de nordiska invånarnas hälsa, och som det 

upplevdes krävas ”insatser” mot. 

 

Citatet speglar föreställningen om en värld som naturligt uppdelad i nationer (jmf Billig 1995, 

s.61), en värld där nationer, och även regionala kök, ses som naturliga och som representativa för 

naturlig ordning (jmf Billig 1995 s.10). Citatet kan även tolkas som ett uttryck för en form av 

banal nationalism som Billig (1995) menar på är vanlig i den nutida västerländska världen, där 

nationalism uppfattas som något som existerar ”där”, och inte ”här” (s.6,8), och där den egna 

nationalismen uppfattas som en välgörande och nödvändig patriotism (a.a. s.55), och den egna 

regionen ses som tolerant och icke-nationalistisk (a.a. s.161). 

 

Som konstaterades inledningsvis har projektet bidragit till en stor förändring av bilden av det 

nordiska köket. Under de tio år som projektet pågått har det nordiska köket genomgått en 

statushöjning, skapat sig en tydlig identitet och därmed intagit sin ’rättfärdiga’ plats på den 

gastronomiska kartan. Var i utvecklingsprocessen befinner sig det nordiska köket och identiteten 

idag? En aktuell bild ges i artikeln ”Opgør med det ny nordiske køkken: Er det tid til at løfte 

blikket fra plovfuren”16 i den danska tidningen Politiken (Jensen 2014), publicerad i januari 2014. I 

artikeln beskrivs det hur alltfler nordiska kockar, så kallade ”utbrytarkockar”, börjat hämta 

influenser från andra länder och att de inte vill kategorisera sin matlagning som strikt nordisk, 

utan hellre definierar sin mat som en ”smältdegel av olika matkulturer”.  I artikeln intervjuas 

Claus Meyer, som menar på att det sker en ”nyansering av det nordiska köket”. Samtidigt 

poängterar han att det först var nödvändigt för det nordiska köket att hitta en tydlig identitet 

innan det var möjligt att ”utforska det okända”. Vidare förklarar han:  

 

Tiden er kommet, mener Claus Meyer, til at møde verden med åbne øjne. Nu ved 

vi, hvor vi kommer fra, hvem vi er, og at vi har noget at byde på. Og derfor kan vi 

                                                             
15 Denna nya köksideologi är inte en krigsförklaring mot thailändsk mat, mexikansk mole eller sushi. Det är inte ett 
korståg mot pizza. Vi känner ingen samhörighet med nationalistiska idéer. Vi tycker bara att mat från vår region 
förtjänar att ha en röst i kören av världens andra stora kök. Förlåt mig om det låter för mycket som en saga. (Egen 
översättning) 
16 Möte med det nya nordiska köket: Är det dags att lyfta blicken från fåran? (Egen översättning). 
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løfte blikket fra plovfuren og bruge lidt karry eller en skive foie gras uden at være 

bange for at miste os selv i processen.17   
(Jensen 2014) 

 
Här konstateras det att när ”vi” vet vilka ”vi” är blir det möjligt att titta utanför gränserna och 

använda influenser från andra länder utan att riskera att ”förlora oss själva”. Här indikeras således 

att när den nordiska identiteten väl konstruerats och fastslagits, framstår influenser utifrån inte 

längre som lika hotande, vilket gör att en vågar ta inspiration från andra matkulturer.  

  

                                                             
17 Det är dags ", säger Claus Meyer," att möta världen med öppna ögon. Nu vet vi var vi kommer ifrån, vilka vi är 
och att vi har något att erbjuda. Och därför kan vi titta upp från fårorna och använda lite curry eller en skiva gåslever 
utan rädsla för att förlora oss själva i processen. (Egen översättning) 
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7. SLUTDISKUSSION 

Analysen av materialet åskådliggör hur den nordiska maten tillskrivs symboliskt värde. 

Värdetillskrivningen av de nordiska råvarorna sker i relation till det nordiska landskapet och 

klimatet, där beskrivningarna av råvarornas karaktär på samma gång blir beskrivningar av hög 

kvalitet. Det nordiska landskapet och klimatet framskrivs som unikt, med växlande årstider och 

ett växlande klimat som skapar komplexa och unika råvaror. Den nordiska marken, jorden och 

råvarorna framskrivs även som rena och orörda, och därmed naturliga. Det nordiska landskapet 

beskrivs som en självklar enhet, och trots att ett varierande landskap och klimat skulle kunna 

tänkas riskera att underminera bilden av en sammanhängande region, blir variationen här en 

resurs. Genom framskrivningen av det unika klimatet och råvarorna framstår Norden som en 

region som skiljer sig från alla andra, och diversiteten blir på så sätt ett medel för skapandet av en 

enhetlig identitet. Beskrivningarna av klimatet och råvarorna fungerar därmed som ett 

differentierings- och identifieringsmedel.  

 

I samband med värdetillskrivningen sker även en hierarkisering och positionering. Genom 

betoningen på unika och speciellt gynnsamma, komplexa landskaps- och klimatförhållanden 

används naturen för att beskriva överlägsenhet gentemot andra länders råvaror. I beskrivningar 

av den nordiska matens karaktär används enkelhet, renhet och naturlighet som värdeskapande 

faktorer, medan begreppet komplexitet får en negativ innebörd när det kopplas till andra köks 

långa kulinariska historia och avancerade ingrediensrika tillagningsmetoder. Den nordiska 

matlagningen framskrivs som enkel och okomplicerad, vilket beror på att den kan tillförlita sig på 

högkvalitativa råvaror som odlats i den nordiska regionen. 

 

Samtidigt som det nordiska landskapet och råvarorna beskrivs som exceptionella, framskrivs det 

som problematiskt att dessa kvaliteter inte tas tillvara på, vilket delvis är kopplat till ett upplevt 

problem att den nordiska regionen och maten lider av en brist på identitet. Vikten av en tydlig 

identitet får sin betydelse främst i relation till den internationella marknaden. Genom hänvisning 

till konkurrens och en hotande global livsmedelsmarknad präglad av likriktning och ohälsosam 

snabbmat skapas legitimitet åt behovet av en tydlig identitet, där framlyftandet av den nordiska 

maten framställs som en nödvändig respons på globala omständigheter. Nordisk tillhörighet och 

identitet konstrueras genom kunskap om matens ursprung, bevarandet av traditionell mat och 

gemensamma värderingar. Genom att kombinera hänvisningar till ett historisk nordiskt förgånget 

med den globala nutiden och framtiden får den nordiska identiteten fotfäste.  

 

För att den nordiska identiteten och den nordiska matkulturen ska kunna erkännas och 

upprätthållas krävs det att de nordiska invånarna utövar den. Genom spridningen till alla sociala 

skikt ska den nordiska maten bli en ”folkkultur”. Implementeringen är en viktig förutsättning för 

den nordiska identitetens ”varumärkesbyggningsprocess”. För att säkra den nordiska 

matkulturens fortlevnad och reproduktion blir det även viktigt att utbilda kommande 

generationer. Genom smakutbildning i skolorna ska barnen inkultiveras i den nordiska 

matkulturen. På så sätt säkras reproduktionen av den goda och hälsosamma smaken av den 

nordiska matkulturen, vilket i sin tur säkrar en framtida hälsosam nordisk befolkning.  

 

Analysen visar att arbetet med att konstruera en regional identitet är inte endast en inomregional 

angelägenhet, utan till stor del en varumärkesprocess som syftar till att marknadsföra regionen 
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och de nordiska värderingarna. En viktig del av regionala identiteten och varumärkesbegreppets 

förmåga att balansera mellan det regionala och det internationella. Samtidigt som projektet utgår 

ifrån vad som uppfattas vara gemensamma nordiska värden och syftar till att skapa en nordisk 

identitet genom maten, beskrivs projektets värden som internationellt applicerbara. Genom ett 

strategiskt urval kan samma värden som används för att marknadsföra och differentiera Norden 

på den gastronomiska kartan därmed även appellera på andra regionen och därmed bli universellt 

gångbara. Nationalistiska tendenser avslås genom en förståelse av att den nordiska regionen och 

maten förtjänar att synas och inta vad som upplevs vara en rättmätig position på den 

gastronomiska arenan. Avslutningsvis indikeras det att det när denna position väl nåtts och den 

nordiska identiteten väl befästs, blir möjligt att öppna de gränser som byggts upp. 

7.1. Från önskan till objektivt faktum – konstruktionen av ett regionalt kök    

En viktig utgångspunkt i kulturarvsprocessen är att synen på kulturarv inte är något konstant eller 

självklart, utan att den är ett resultat av olika aktörers värderingar och världsåskådningar 

(Björkholm 2011, s.3). Precis som andra essentialiserande kulturbegrepp är det regionala 

identitetsbegreppet ett resultat av olika representationsstrategier och tolkningsprocesser (Kullgren 

2000, s.18).  Dessa två aspekter har varit utgångspunkten även under analysarbetet, då jag utgått 

från att skapandet av den nordiska matkulturen, precis som andra kulturarv, är en aktiv process 

som grundar sig i urval och tolkningsföreträde. På så sätt har jag betraktat regional mat och 

matkulturarv bör som en social konstruktion, vilket innebär att den nordiska maten inte studerats 

utifrån vad det är, utan hur det händer (se Hansen & Salomonsson 200, s.19).  

 

Ett illustrativt exempel på hur den nordiska matkulturen konstruerats och objektiverats genom 

projektet Ny Nordisk Mat får vi om vi går tillbaka till där vi började, nämligen till startpunkten 

för projektet: köksmanifestet. I manifestets första punkt konstateras det att det nya nordiska 

köket ska ”uttrycka den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi gärna vill förbinda med vår 

region” (NNM 2014 e.). Som formuleringen tydliggör ansåg inte ens de som skapade manifestet 

att värdena faktiskt existerade, utan det var värden som de nordiska kockarna och matprofilerna 

önskade att den nordiska regionen skulle förknippas med. I materialet framskrivs emellertid dessa 

värden som självklara, allmänt vedertagna och objektivt existerande, värden som antas 

karakterisera såväl den nordiska maten och regionen som invånarna. Vad som från början 

utgjorde en önskan att vilja förknippas med specifika värden framskrivs alltså som ett allmänt 

vedertaget faktum. Exemplet visar hur begrepp som skapats på en diskursiv nivå styrs av vissa så 

kallade kodifierares "godtyckliga preferenser” (jmf Metzger 2005, s.247, 364). Genom att 

kodifiera och artikulera den nordiska regionen och råvarorna med en regional retorik, har de 

upphöjts till regionala faktum. NNM kan därmed ses som ett slags ”operativt redskap” som avgör 

och bekräftar kulturarv genom att initiera processer som resulterar i kulturarvsstatus (Björkholm 

2011, s.308).  

7.1. Globalisering som legitimerande diskurs  

Samtidigt som skapandet av den nordiska matkulturen kan tolkas som godtycklig är skapandet av 

gränser och gemenskaper varken godtyckliga eller tillfälliga, utan bör istället förstås och förklaras 

utifrån en aktuell kontext. Som Kullgren (2000) poängterar måste framväxten av en regional 

identitet måste förstås i relation till de behov, intressen, värderingar och tillhörigheter som 

grupperingar identifierar och försöker realisera eller hävda på en viss plats och en viss tid (s.36f). 
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Björkholm (2011) poängterar att kulturarv inte bör studeras utifrån vad det är, utan istället hur, 

och varför det konstrueras (Björkholm 2011, s.123). Även Aronczyk (2013), poängterar att det 

inte räcker med att fråga oss vad en nationell identitet är, utan vad det betyder att ha en nationell 

identitet, vilket endast kan besvaras genom att studera den aktuella kontexten (s.28). Vad betyder 

det att vara stolt över att vara nordisk? Varför är det så viktigt med en tydlig nordisk identitet och 

matkultur?  

 

Aronczyk (2013) kritiserar hur konkurrensbegreppet och föreställningar om globalisering har 

institutionaliseras och normaliseras. Hon menar på att globalisering alltid presenteras som en yttre 

kraft, utanför mänsklig kontroll, vilket gör att den kan användas för att formulera och legitimera 

strategier som kan användas för olika ändamål, till exempel social förändring (17ff). I texterna 

tydliggörs en globaliseringsdiskurs utifrån vilken den gemensamma nordiska identiteten och 

sammanhållningen konstrueras enligt devisen ”krisen berör oss alla”, vi har gemensamma 

problem och vi måste lösa dem tillsammans (se även Kullgren 2000, s.88). Dessa förklaringar 

som ges för det sociala värdet av bevarandet av den nordiska matkulturen och identiteten – 

gemenskap, distinktion och erkännande – är i princip desamma som de som rättfärdigar 

nationalistiska mål. Även dessa mål uttrycks i termer av att försöka samla olika personer med 

olika bakgrund till kollektiva enheter för att kunna främja materiella och symboliska lojaliteter 

(Aronczyk 2013, s.9). Reaktionerna ligger heller inte långt ifrån de nationalromantiska och 

kulturrasistiska argument som menar att kulturarv behöver skyddas från industrisamhällets faror, 

där inhemskt traditionell kultur och värden framställs som ett mot- och botemedel mot dessa 

faror, ett medel för att stabilisera samhället (Björkholm 2011, s.81, 220f, 229). I materialet 

framskrivs ett behov att marknadsföra landet för att kunna mäta sig i konkurrensen som en 

nödvändighet. Medan ”problemen” utgörs av konkurrens i kombination med brist på identitet 

och kunskap samt risker i form av splittrad, förlorad matkultur, blir ”lösningen” en tydligare 

identitet som ska fastställas genom kunskap samt bevarande och reproduktion av matkultur.  Den 

regionala nordiska maten framställs även som ett botemedel mot den ohälsosamma globala. 

Matens symbolvärde tillskrivs därmed genom anti-modernism, där den nordiska maten framställs 

som ett skydd mot global dålig mat och för den ”goda” kulturen”, och som en plattform för att 

bygga en god framtid på. Den traditionella maten och de nordiska värdena bör därför bevaras, 

främjas och användas för att stärka bilden av ”oss”, för att skyddas mot yttre krafter, ”dem”. 

 

I materialet framträder en nationalistisk diskurs, där nationen kan vidmakthållas som en rättfärdig 

enhet i kontexten av den globaliserade moderna världen. Detta visar naturaliseringen och 

normaliseringen av konkurrensbegreppet, där konkurrens framställs som ett nationellt, eller i 

detta fall, regionalt, ändamål, där märkesprofileringen används för att skapa ett ”gemensamt gott” 

(Aronczyk 2013, s.51,64). Konstruktionen av den nordiska matidentiteten kan därmed legitimeras 

genom att realtera till problematik kopplad till det sen- eller postmoderna samhället villkor (jmf 

Kullgren 2000, s.125), såsom uppfattningar rörande konsekvenserna av den alltmer globaliserade 

livsmedelsekonomin. Som Aronczyk (2013) poängterar är konkurrenskraft emellertid inget 

självklart, utan bör istället ses som ett fenomen som påverkar den diskursiva och praktiska 

omorganiseringen av den imaginära nationen (a.a.51). Analysen av materialet visar hur 

varumärkesprofilering har kommit att bli det ett legitimt sätt att ge nationen betydelse i den 

globala kontexten. Precis som ett märke blir den nordiska regionen därmed ett gränsobjekt, en 

både diskursiv och praktisk kategori som kan användas för specifika ändamål (s. 30). 
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7.2. Styrning, smakfostran och klassresa – reproduktionen av den ”goda 

smaken” 

Aronczyk (2013) poängterar att en del av den nationella märkesprofileringens attraktionskraft 

ligger i dess förmåga att få nationalistiska anspråk att framstå som mindre antagonistiska och 

chauvinistiska, och att nationsmärkesprofilering därför definieras som en form av ”mjuk” makt, 

till skillnad från ”hård” makt i form av militära eller ekonomiska tillgångar. Genom att 

sammanföra föreställningar om arv och modernisering med inhemska och utländska intressen 

samt marknadsmässiga och moraliska ideologier i form av en nationell identitet, kan 

märkesprofileringen ses som en form av nationalism som grundar sig i godartade kommersiella 

”intressen” snarare än uppdelningar av politiska ”passioner” (s.16f).  

 

I materialet formuleras ett av dessa ”intressen” genom en betoning på behovet att utbilda de 

nordiska invånarna i nordisk matkultur. Björkholm refererar till Laurajane Smith som påpekar att 

kulturarvens politiska styrka ligger i deras förmåga att neutralisera bestämda värderingar, vilket 

innebär att de som kontrollerar kulturarv på ett symboliskt och fysiskt plan har makten över 

gruppens, nationens och individens identitet (Smith 2006, s.53 se Björkholm 2011, s.80). På 

samma sätt som konstruktionen av den nordiska identiteten legitimeras genom 

globaliseringsdiskursen, fungerar framskrivningen av nordiska matkulturens betydelse som en 

legitimeringsgrund för att styra och inkultivera folket.  

 

Projektet Ny Nordisk Mat handlar om att utbilda befolkningen och för att den nordiska 

matkulturen ska kunna genomgå en ”klassresa”. I materialet framskrivs bevarandet av den 

nordiska matkulturen ses som en central faktor för att skapa förutsättningar för en hälsosam och 

medveten befolkning, där utbildning i kulturell medvetenhet i form av nordisk matkultur ses som 

lösningen på både nutida och framtida problem. Genom utbildning ska reproduktionen av den 

”goda” och hälsosamma nordiska smaken i form av den nordiska matkulturen reproduceras. Här 

ligger även tanken på kulturarv som ett slags kulturellt eller symboliskt kapital nära till hands 

(Björkholm 2011, s.107).  Betoningen på utbildning speglar även en smakfostrande attityd som 

utgår ifrån att det finns god och dålig smak, att det går att skilja på bra och dålig mat och att 

några vet och några måste upplysas. Denna attityd är inte sällan ett centralt element i det 

västerländska tänkandet och kan ofta förenas med uppfattningen om samhällets utveckling som 

en stege eller trappa, som går från det lägre till det högre (se Sundgren 2011).  

På så sätt skapas rationaliserade och instrumentella legitimeringsramverk som ska mana fram en 

”förbättrad version” av den nordiska matkulturen (jmf Aronczyk 2013, s.40).  

 

Önskan om ett gemensamt kulturarv kan förstås som en längtan efter en stabil kulturell 

homogenitet (Björkholm 2011, s.169f). Kullgren (2000) poängterar att när en regional integritet 

förstärks och invånarnas kulturella medvetenhet ökar, ökar samtidigt homogeniteten (s.159). 

Samtidigt som projektet Ny Nordisk Mat beskrivs som demokratiskt är det trots allt tydligt om 

att det handlar om att skapa en bild av vad som är nordisk mat, och att den bild som målas fram 

är en etnisk monokultur. Den ”klassresa” och den utbildning av ”nordiska smaklökar” som 

projektet syftar till att genomföra kan ses som ett frammanande av ett slags kulturkanon, där barn 

genom att lära sig att uppskatta de nordiska råvarorna assimileras och samlas i vad som uppfattas 

som en gemensam nordisk matkultur. 
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Implementeringen av de nordiska matvanorna fungerar även som medel för folket att både 

bekräfta och uttrycka sin identitetskänsla (se Palmer 1998,s.190). Den nordiska maten och 

värdena ska inte bara genomsyra undervisningen i skolorna, utan även vad som serveras på 

tallrikarna i alla officiella matsalar, såsom äldrevårdshem och sjukhus. Genom den vardagliga 

inkorporationen och medvetandegörandet av den nordiska maten kan föreställningen om den 

nordiska maten och det nordiska folket reproduceras. På så sätt kan de nordiska invånarna 

dagligen bli påminda om deras nordiska tillhörighet och begreppet Norden och den nordiska 

matkulturen bekräftas dagligen. NNM och dess verkningar kan därmed ses som ett verktyg som 

bidrar till att forma de ideologiska tankesätt och vanor som möjliggör reproduktionen av 

nationalstater i västvärlden (Billig 1995, s.6).  

7.3. Nationalism på export 

I analysen av texterna framkommer en pendling mellan regional och global diskurs. Samtidigt 

som projektet syftar till att skapa en identitet och integritet i det nordiska köket förklaras det att 

ideologin är universellt tillämpbar. Från att ha betonat de nordiska förhållandena och råvarornas 

unicitet och överlägsenhet konstateras det att alla områden har samma förutsättningar. Samma 

värden som används för att skapa skillnad mellan ”oss” och ”dem”, framskrivs alltså som 

allmängiltiga, och alla regioner uppmanas att uppmärksamma sina unika kvaliteter och skapa 

stolthet och nationell förankring. Denna pendling i materialet tyliggör inte bara – precis som 

konstaterades i avsnittet ovan – den godtycklighet som konstruktionen av ett regionalt kök utgör, 

utan även de svårigheter som ett identitetsprojekt som NNM möter när det kombineras med en 

varumärkesbyggning.  

 

Pendlingen visar sig genom å ena sidan en fokusering på ”vår” stolthet och identitetskonstruktion 

till en universellt önskvärd patriotism, från ett lokalt ”oss” till ett universellt ”oss” (Billig 1995, 

s.161ff). I linje med Billigs (1995) teori kan denna pendling tolkas som en form av nationalism 

kombinerar det partikulära och det universella genom att göra anspråk på att titta utöver 

gränserna, även när syftet är att försöka stänga dem. Projektet talar i sina egna intressen men gör 

det med en myndighet som verkar sträcka sig utanför den, och därmed anspråk på att tala inte 

bara för ”oss”, utan även för ”dem”, eller för ”alla oss”. På så sätt formuleras ”våra” intressen 

som ett universellt intresse (a.a. s.82f, 89f). Trots att den universella tillämpningen används för att 

betona projektets demokratiska intention tolkar jag denna retorik som ett rättfärdigande av 

konsolideringen av den nordiska matkulturen och identiteten. Precis som globaliserings- och 

konkurrensdiskursen menar jag på att den universella tillämpningen fungerar som ett sätt att 

legitimera den egna patriotismen och förneka den egna nationalismen. 

 

Denna dubbelhet kan även förstås som ett slags kombination mellan särartpatriotism och 

medborgarpatriotism. Båda tar sin utgångspunkt i det egna området, men medan 

medborgarpatriotismen söker det universella och hyllar det som gäller alla, söker 

särartspatriotismen istället unika egenskaper som uppstått på en viss plats och hos ett visst folk 

(Kullgren 2000, s.204f). Problemet när det relateras till regionalitet och regionala matkulturer är 

att de – trots att de har olika utgångspunkt – resulterar i samma sak, nämligen ett skapande och 

upprätthållande av gränser. Även om den universella tillämpningen kan anses fylla en 

demokratisk och egalitär funktion, menar jag på att den snarare är ett slags universell nationalism 

som förespråkas. Att varje region uppmanas att göra som Norden, det vill säga att ta vara på sina 
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säregenheter, vara stolta över sig själv och skydda sin matkultur genom att vårda sina egna 

traditionella matkulturer tydliggörs och upprätthålls symboliska gränser och regionala identiteter. 

Den universella tillämpningen speglar på så sätt en fundamentalistisk uppfattning om att 

regionala matkulturer är givna, att varje region är unik och har en essens av matkultur som är värd 

att beskydda. En universell tillämpning av NNM:s ideologi skulle därför bara göra maten till en 

universellt tillämpbar gränsmarkör och därmed främja föreställningen om tydliga kulturella 

skillnader mellan här och där, och i förlängningen mellan ”oss” och ”dem” (se även Burstedt 

2001, s.67).  

7.4. Urval och tolkningsföreträde 

Vid värdetillskrivningen av en kulturkomponent lyfts vissa aspekter fram medan andra undanhålls 

(Björkholm 2011, s.212). Samma sak gäller den regionala och nationella identiteten, där 

framtoningen av vissa karaktärsdrag samtidigt innebär att andra hålls dolda eller väljs bort 

(Kullgren 2000, s.119). Likaså marknadsföringen av en region handlar om att lyfta fram vissa 

värden och dölja andra (Aronczyk 2013, s.162). En grundläggande egenskap både vad gäller att 

skapa kulturarv (Björkholm 2011, s.314) och utvecklandet av en märkesessens handlar det om att 

dölja interna skillnader, motstånd och konflikter. I fallet med märkesessensen innebär det att den 

aldrig kan redogöra för den mångfald av röster som finns inom nationen, vilket innebär att det 

finns ett stort gap mellan det som representeras och det verkliga livet (Aronczyk 2013 s.78ff).  

 

Eftersom de kulturkomponenter som regionala identiteter byggs upp kring kommer att uppfattas 

som symboler för regionen är det viktigt att de är ”fina nog” (Björkholm 2011, s.193). Den mat 

som väljs ut som viktig att bevara och märka med en viss territoriell stämpel utgår därför i de allra 

flesta fall ifrån kodifierarnas föreställningar om vad som är fint och ofint, smakligt och osmakligt 

(Metzger 2005, s.336). Nationalistisk retorik innebär därför ofta en fördelaktig, men ofullständig 

beskrivning av nationen, där en selektivt idealiserad bild får stå för hela (Billig 1995, s.102). 

 

Detta leder fram till funderingar om vad det är som döljs i beskrivningar av den nordiska maten. 

Vad som i materialet beskrivs som nordiskt mat är något som godtyckligt skapats av tolv 

framgångsrika kockar, alla medelålders män med nordiskt ursprung. Är den matkultur och de 

värden som framskrivs i materialet representativt för den nordiska befolkningens matvanor? 

Svaret är givetvis nej. Skillnaden mellan vad som framskrivs som nordisk matkultur i materialet 

och det som serveras på de nordiska invånarnas tallrikar är stor.  Till exempel toppas listan på 

vardagsmat i Sverige av spaghetti med köttfärssås (Food & Friends 2014, s.36), medan tacos, 

pizza och hamburgare är med på tio i topplistan över helgrätter (a.a. s.41). Vidare finns det i 

Norden ett tiotal officiellt erkända nationella minoriteter, vilka knappast nämns i materialet. I de 

få fall där minoriteter nämns är det samer, färingar och grönlänningar, och i dessa fall beskrivs de 

på ett närmast exotifierat sätt genom betoning på ursprung och natur. Trots att det i Sverige finns 

fler romer och ungefär lika många judar som samer (Länsstyrelsen 2012) nämns dessa minoriteter 

inte någonstans i materialet. Materialet gör i linje likheter med andra nationalistiska berättelser 

därmed anspråk på att berätta om ”vårt” folk, ”våra” sätt att leva och ”vår” kultur, där 

stereotyper skapas för att berätta om ”vår” unikhet (Billig 1995, s.71). De värden som valdes ut 

av de tolv köksprofilerna avgjorde inte bara vilka delar av den nordiska maten som skulle 

framställas som värdefulla, utan har kommit att utgöra normen för den nordiska matlagningen. 

På så sätt speglar projektet nationalismens hegemoniska aspekt, där en del av befolkningen gör 
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anspråk på att tala för hela nationen och representera den ”nationella essensen” (se Billig 1995 s. 

27).  

 

Att konstruktionen av en regional matkultur innebär en selektiv och partiell bild har emellertid 

konstaterats tidigare (se t.ex. Tellström2005, 2006; Kharkina 2013; Salomonsson 2001). Samtidigt 

har det konstaterats att skapandet av nationell och regional identitet är en ständigt pågående 

aktivitet som involverar olika tolkningar, återupptäckelser och omkonstruktioner (Billig 1995, 

s.146f; Kullgren 2000, s.18). Precis som andra nationer och regioner har Norden inte en enda 

historia, utan genom att olika grupper synliggörs möjliggörs en omskrivning av historien och 

nutiden (jmf Kullgren 2000, s.22). I detta sammanhang blir det intressant att rikta fokus mot 

exempel som utmanar den monokulturella bild av nordisk identitet och matkultur som 

konstrueras i NNM:s material, genom att belysa exempel på hur dessa begrepp kan tolkas 

annorlunda. I svensk kontext är företaget Provinsmat ett intressant exempel. Provinsmat bedriver 

en cateringverksamhet som de kallar ”Det Nya Nordiska köket” (Provinsmat 2014), alltså samma 

begrepp som projektet Ny Nordisk Mat använder sig av. Skillnaden är att Provinsmats 

verksamhet inte grundar sig i ”nordiska” värderingar eller fokuserar på ”nordiska råvaror” – 

istället utgörs personalen av utrikesfödda kvinnor som lagar mat från sina hemländer. Syftet med 

verksamheten är att ge kvinnor som annars har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden en 

möjlighet att använda sin kompetens. På så sätt används maten som ett verktyg för att motverka 

ekonomiskt och socialt utanförkap (Provinsmat 2014).  

 

Provinsmats tolkning av ”ny nordisk mat” må vara ett exempel på den ”mångfald” som den 

Nordiska regionen i materialet beskrivs utgöras av, men att denna mat och dessa människor 

faktiskt skulle kunna komma att representeras i NNM:s broschyrer är mindre sannolikt. Varken 

kvinnor i slöja eller rätter som falafel och hummus finns representerade i texterna, och att dessa 

rätter skulle tolkas som ”ny nordisk mat” är knappast troligt. Konstruktionen av den regionala 

identiteten innebär en tolkning och utformning av väsentliga delar av våra värdemönster och 

normativa grundvalar (Kullgren 2000, s.20). Som Aronczyk (2013) kommenterar blir dessa 

gemensamma betydelser med tiden så pass spridda och allmänt vedertagna att de, precis som den 

föreställda nationen/regionen, oavsett om en identifierar sig med dem eller inte, blir svåra undgå 

och att inte behöva förhålla sig till, vilket gör att föreställningarna upprätthålls och befästs (s.20). 

Precis som andra nationella märkesprofileringar uppvisar texterna i materialet endast en partiell 

bild av den nordiska regionen och matkulturen. Trots att bilden är partiell påverkar den 

emellertid fortfarande både invånarnas kulturella medvetande och omvärldens uppfattningen om 

regionen (jmf Aronczyk 2013 , s.81). Trots att det inte finns några essentiellt nordiska värderingar 

har de kommit att användas för att marknadsföra den nordiska regionen och därmed 

objektifierats och kommit att betraktas som en realitet. De ”nordiska värden” som tagits fram av 

projektet genomsyrar idag en hel matpolitisk apparat, vilket får både materiella konsekvenser i 

form av den mat som serveras i de officiella köken, men även immateriella, mentala 

konsekvenser. Projektet NNM har bidragit till att konstruera en bild av den nordiska identiteten 

och matkulturen, både hos nordborna själva och internationellt, vilket frambringat en gemensam 

bild av vad som är ”nordiskt”, men även vad som inte är det. Implementeringen av Ny Nordisk 

Mat:s ”ideologi” bidrar därmed till det kontinuerliga ”flaggandet” (Billig 1995, s.6,8) av den 

nordiska regionen, vilket gör att de nordiska invånarna ständigt påminns om deras 

nationstillhörighet och plats i världen. 
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Aronczyk (2013) poängterar att den avgörande skillnaden mellan märkningen av en produkt och 

en nation, och som även tydliggör den nationella märkesprofileringens moraliska dilemma, är att 

en vid märkningen av en produkt ”inte behöver fråga bönorna i burken vad de känner för 

märket” (s.81). Vad händer med de som inte kan eller vill identifiera sig med bilden av den 

nordiska matkulturen? Hur relaterar till exempel icke-etniska nordbor till konstruktionen av den 

nya nordiska maten? Denna typ av frågor har väckts under arbetets gång, och vore intressanta att 

studera vidare. 

 

Artikeln i tidningen Politiken (Jensen 2014) indikerar att det nu börjar ske en nyansering av den 

nordiska maten, att färre kockar vill kategorisera sin matlagning utifrån en viss matkultur och att 

de blivit mer öppna för influenser utifrån. Huruvida det faktiskt kommer ske en nyansering av 

den nordiska matkulturen och hur den nordiska maten och regionala identiteten utvecklas när 

projektet Ny Nordisk Mat avslutats kan bara framtiden utvisa, och är därför ett intressant ämne 

för framtida studier. Artikeln och Meyers citat belyser den ständiga växelverkan mellan det 

globala och lokala, där globala krafter skapar lokala reaktioner, som sedan blir globala. Meyers 

citat från artikeln indikerar även att gränser inte behöver innebära total avgränsning, utan att 

skapandet av gränser kanske kan leda till ökad tolerans; när en regional identitet eller matkultur 

väl identifierats och stabiliserats finns det plötsligt utrymme för utsvävningar. Den sorgliga 

grundprincipen verkar dock vara att gränserna först måste konstrueras innan folk vågar titta 

utöver dem. Detta väcker intressanta frågor angående hur vi upplever både vår egen och andras 

matkulturer. Kan det vara så att skapandet av gränser är en förutsättning för ökad tolerans? Detta 

vore ett både intressant och nödvändigt att undersöka närmare i framtida studier.  

 

*** 

 

Samtidigt som analysen av materialet utgått från ett teoretiskt ramverk bestående av fyra olika 

perspektiv för att möjligöra ett bredare perspektiv och en mer dynamisk analys, utgör det 

teoretiska ramverket fortfarande en metodologisk begränsning, eftersom dessa perspektiv 

kommit att påverka min tolkning av materialet. Då min utgångspunkt varit att kritiskt förhålla 

mig till konstruktionen av den nordiska matkulturen och identiteten har jag läst materialet på ett 

visst sätt. En annan utgångspunkt och ett annat val av teoretiska perspektiv hade resulterat i ett 

annat fokusområde och därmed en annan analys. Samtidigt som jag försökt lyfta fram olika 

perspektiv för att problematisera regional matkultur och identitet, finns det med tanke på 

uppsatsens omfattning dessutom lite utrymme att behandla eventuella motstånd, och analysen 

kan därför – precis som projektet självt – anses ge en selektiv bild av ’verkligheten’.  

 

Bergström och Boréus (2012) poängterar att en bra textanalys är en som, väl genomförd, belyser 

ett samhällsvetenskapligt problem (s.40). Ett annat sätt att bedöma en analys validitet är att 

bedöma analysens fruktbarhet, vilket handlar om analysens förklaringskraft och dess förmåga att 

frambringa nya förklaringar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.122f). De texter och citat som 

analyserats kan ses som texter som påverkar våra uppfattningar om och/eller gör anspråk på att 

skildra ’verkligheten’, vilket gör det nödvändigt att problematisera det som påstås i dem. 

Betoningen på regional mat behöver inte nödvändigtvis spegla nationalistiska tendenser. Den 

regionala maten har många fördelar, till exempel innebär den minskade transporter och därmed 
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minskade miljöutsläpp. Samtidigt går det inte att komma ifrån att ett projekt som Ny Nordisk 

Mat får både konkreta och immateriella konsekvenser som gör dess verksamhet nödvändig att 

granska. I samband med nationalismens dolda verkningar poängterar Billig (1995) vikten av att 

distansera oss från oss själva och ifrågasätta de idéer och handlingar som vi i vardagen accepterar 

som uppenbara, eftersom det gör det möjligt att uppmärksamma makten hos en ideologi som är 

så bekant att den knappt uppmärksammas (s.12,15). Detta har varit utgångspunkten och själva 

syftet och med mitt arbete. Min analys av materialet är, precis som alla andra läsningar, en 

tolkning av texter och meningar. Som Foucault (1969) poängterar, även om det inte är möjligt att 

gå bortom diskursen finns är det fortfarande nödvändigt att ”ruska om” det för givet tagna 

genom att visa att diskurser inte är självklara, utan att de alltid är ett resultat av en konstruktion 

(s.40). Även om jag inte kan komma ifrån diskursen, finns det alltså ett värde att kritiskt granska 

denna typ av texter, eftersom det kan öppna upp för diskussion och föra fram alternativa 

berättelser – vilka dock inte behöver vara mer sanna eller bättre än de redan existerande (jmf 

Fejes & Thornberg 2009, s.102) – men som har försökt belysa nutida förgivettaganden och 

strukturer kopplade till regional matkultur och identitet. Förhoppningsvis har detta väckt inte 

bara intresse, utan även nya frågeställningar, hos dig som läsare. 
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