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Abstrakt 

I följande uppsats jämförs bilden av ”Sverige – det nya matlandet” mellan 

Jordbruksverket och VisitSweden och hurvida den överensstämmer eller ej. Det 

empiriska materialet är baserat på rapporter, pressmeddelanden och andra webb 

publikationer. Materialet analyseras sedan enligt en diskursanalys. Vi fann att bilden 

skiljer sig mellan de två aktörerna.  
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1 Inledning 

Detta inledningskapitel behandlar en kortare beskrivning av studiens innehåll, 

problematisering, samt en presentation av syfte och frågeställning. 

1.1 Vad är Matlandet? 

Det nya Matlandet handlar om att Sverige ska bli bäst i Europa på mat. 

Det är en vision om god mat, god djurhållning och upplevelser i 

världsklass. Genom att använda dessa fördelar kan vi skapa fler jobb och 

tillväxt i hela Sverige (Kontigo 2013:11). 

Som ovanstående citat visar, har den svenska regeringen sett utvecklingspotentialen i 

att satsa på matturism. Matturismen är ett relativt nytt fenomen inom den 

vetenskapliga världen skriver Hall och Mitchell (2005). Trots sin unga ålder har 

denna nischade turismprodukt fått stor genomslagskraft, vilket har lett till att allt fler 

regioner och destinationer, såväl som nationer idag söker chansen att öka sin turism 

genom den lokala/regionala maten. Tidigare forskning har visat att i regioner som 

exempelvis Niagara Fallen, där maten tillskrivs en central roll inom destinationens 

identitetsskapande, är det möjligt att uppnå ökade turistströmmar. Utvecklingen har 

lett till att maten blivit ett medel för att särskilja sig från liknande destinationer och 

regioner i världen eftersom maten ses som en stark representation av den kulturen 

som råder i regionen. Maten har blivit en form av identitetsskapande (Hall, Sharples, 

Mitchell, Macionis & Cambourne 2003; Hall & Gössling 2013; Hall & Mitchell 

2005). 

Identitetsskapande handlar enligt Morgan och Pritchard (1998) om att genom bilder 

och texter skapa mening med en produkt. Människan ska genom bilden kunna 

föreställa sig hur produkten påverkar och skapar värde genom mentala 

konstruktioner hen besitter. Imagen eller bilden skapar då en organiserad 

representation av produkten eller platsen (Morgan & Pritchard 1998). Bilderna och 

dess underliggande mening presenteras främst genom marknadsföring och i 

Matlandet är det främst VisitSweden och Jordbruksverket som överser detta arbete, 

även om det finns ytterligare inblandade aktörer. Eriksson (2013) skriver att eftersom 

mat är en av de tydligaste markörerna för en viss kultur inom ett utpekat område, blir 
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det möjligt att genom genomgående samordning förstärka matens position som 

mervärdesgivare åt en turismprodukt. Eriksson (2013) skriver vidare att Sverige 

satsar på att skapa en image som innefattar renhet, naturlighet, genuina naturråvaror, 

klart vatten, hög service och garanterad hygien. Men detta kräver att man uppfyller 

de förväntningarna man målat upp.  

Sverige - det nya Matlandet (Matlandet) är en del i Vision 2020 som syftar till att 

fördubbla den svenska besöksnäringen på tio år och göra Sverige till ett naturligt 

förstahandsval för den globala resenären (Decennium AB 2010). Matlandet startades 

med målet att ta vara på den utvecklingspotential som finns och att skapa 

arbetsmöjligheter på landsbygden genom att kombinera mat och turism. Idag 

involverar visionen hela livsmedelskedjan, “från jord till bord från skolkök till 

lyxkrog” (Landsbygdsdepartementet 2013). Visionen innehåller sex fokusområden, 

Primärproduktion, Förädlad mat, Mat i offentlig sektor, Matturism, Restaurang, och 

Handel, vilka representerar Matlandets betydelse för arbetet mot en ökad 

turismnäring. Landsbygdsdepartementet är den aktör som delegerar arbetet med de 

sex fokusområdena och förmedlar information till Matlandets andra aktörer och 

turister. För den internationella marknadsföringen av Sverige och Matlandet har 

VisitSweden delegerats uppgiften och Jordbruksverket har delegerats det nationella 

arbetet (Landsbygdsdepartementet 2013). 

Som sektorsmyndighet för “de gröna näringarna” (jordbruk, fiskeri och livsmedel) är 

Jordbruksverkets ansvar att agera som regeringens expertmyndighet på det 

jordbrukspolitiska området. Verket ansvarar även för att hålla en helhetssyn för dess 

ansvarsområden och därmed hantera målkonflikter mellan de olika politiska 

programmen. Ytterligare uppgifter är att informera, administrera och följa upp det 

fortlöpande arbetet som kan sammanfattas i förvaltandet av jordbruket på en 

övergripande nivå. Arbetet delas sedan vidare till Länsstyrelserna och 

regionförbunden. Således skiljer sig Jordbruksverket och Livsmedelsverkets 

verksamhet avsevärt från VisitSwedens och Business Swedens då dess uppdrag blir i 

större grad riktat emot produktionen. De tjänster som lyfts fram beskrivs som, att 

förse allmänheten och den offentliga sektorn med kunskapsunderlag, bidra till 

samarbete mellan myndigheter och främja nätverkandet i landet. Jordbruksverket 

beskriver sin roll i arbetet med Matlandet på följande sätt “där sysselsättning, 
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upplevelser och råvaruproduktion kring svensk mat utvecklas” (Jordbruksverket 

2013). 

VisitSweden till skillnad från Jordbruksverket kan beskrivas som Sveriges 

kommunikationsföretag och arbetar för att marknadsföra varumärket Sverige, dess 

destinationer och upplevelser på den internationella marknaden (VisitSweden 

(1)2013). Huvudmålet för VisitSweden är att skapa en attraktiv bild av Sverige för 

att öka antalet internationella turister till landet (VisitSweden (1)2013). De har skapat 

en affärsplan för den internationella marknadsföringen av Sverige mellan 2012-2015. 

I strategin för att stärka Sverige som destination har VisitSweden tagit fram en 

kommunikationsstrategi där ett större fokus läggs på att stärka det övergripande 

varumärket av Sverige, samtidigt som riktade marknadsföringskampanjer skapas för 

att öka det kortsiktiga resandet. Genom att öka intresset för Sverige generellt och 

skapa både direkta och indirekta anledningar för resandet till Sverige tror 

VisitSweden att fler anledningar skapas för omvärlden att gilla Sverige och 

upplevelserna som erbjuds, däribland Matlandet (VisitSweden (2)2013). 

1.2 Problematiseing 

Jordbruksverket och VisitSweden är två olika och skilda aktörer som tillsammans ska 

producera och kommunicera en image av visionen om Matlandet. De två aktörerna 

arbetar båda med platsmarknadsföring vilket kan ses som en process av symboliskt 

och kulturellt identitetsskapande. Processen innebär att platsen tillskrivs ett 

varumärke där vissa värden lyfts fram, varpå Sverige, den svenska kulturen och 

människorna ges ett specifikt och mätbart värde (Dahlstedt 2011). I Sveriges och 

Matlandets fall är Sverige varumärket och maten representerar de värden som lyfts 

fram. Platsmarknadsföring är därav en form av maktutövning som omvandlar platser 

och identiteter till produkter som sedan säljs till konsumenterna (turisterna) (Morgan 

& Pritchard 1998). 

Sammantagna turismpolitiska produkter så som Matlandet är i de flesta fall skapade 

genom partnerskap, eftersom staten antas inte kunna hantera utmaningarna på egen 

hand skriver Dahlstedt (2011). I partnerskapen går offentliga, privata och frivilliga 

aktörer ihop för att arbeta mot gemensamma mål och strategier vilket i sig ger vissa 

politiska indikationer som ligger utanför denna studie. I fallet Matlandet arbetar de 



  

 

4 

olika aktörerna (som utgörs av såväl statliga som privata, småskaliga som storskaliga 

företag och organisationer) parallellt mot olika marknader, internationellt såväl som 

nationellt. Denna omfattning av aktörer, som dessutom i hög grad är uppbyggd av 

temporära konstellationer och projekt, kan innebära att en delad bild av Matlandet 

uppstår.  

Om bilden av Sverige som det nya Matlandet redan splittras på en övergripande nivå 

ökar risken för att det gemensamma arbetet mot en enad bild av Sverige 

undermineras på grund av bristande införlivande av besökarnas förhoppningar. 

Något enklare uttyckt, upplevs inte den presenterade bilden av Matlandet som äkta 

riskerar detta att göra turisterna besvikna vilket kan leda till en negativ attityd till 

Sverige som destination.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att jämföra Jordbruksverkets och VisitSwedens bild av 

Matlandet. Studien avser besvara frågan: 

Hur framställer Jordbruksverket respektive VisitSweden bilden av Matlandet och vad 

skiljer dem åt? 
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2 Matturism 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning inom ämnet matturism, teorier om en samtida 

kulturekonomi samt vikten av att förmedla en stark identitet för att skapa värde i en 

destination. Här presenteras även du Gays modell “the Circuit of Culture”, vilken 

användas vid analysarbetet. 

2.1 Tidigare forskning 

Flera forskare har under 2000-talet noterat matens roll som allt mer framträdande 

under de två senaste årtiondena, framförallt i turismsammanhang (Eriksson 2013; 

Hall & Gössling 2013; Hall & Mitchell 2005; Herzog & Murray 2013; Long 2004; 

Novelli 2005). En förutsättning i denna studie är, i likhet med Sten Andersson i 

boken Matens Roller från 1980, att människan är unik i det avseende att hen utöver 

naturens gränser även förhåller sig till eget skapta kulturella gränser när det kommer 

till födoämnen (Andersson 1980). Det av människan upprättade ramverk kring mat är 

något så fundamentalt att det kommit att förändra och framförallt symbolisera 

mycket mer än endast näring/föda i dagens samhälle, vilket enligt Harvey et.al (se 

Hall & Gössling 2013) något förenklat kommer sig av att mat är något personligt då 

det är intimt kroppsligt och beskrivs som kopplingen mellan natur och kultur. 

2.2 Matturismen som begrepp 

Matturismen är ett relativt nytt studieområde inom turismvetenskapen enligt Hall och 

Mitchell (2005) vilket även kan ses i hur den tidigare forskningen om mat och 

resande inte har varit självklart förknippat med turismämnet (Long 2004; Richards & 

Hjalager 2002). Det förhållandevis sena uppmärksammandet av kopplingen mellan 

mat, resande och turism (Eriksson 2013) har resulterat i att det existerar flertalet 

skilda definitioner av matturismen (Long 2004). “Culinary tourism”, “gastronomy 

tourism”, “gourmet tourism” och “food tourism” är några exempel som med en 

varierad innebörd kan ses som relaterade till de olika författarnas akademiska 

bakgrund och hemvist skriver Long (2004). Bakgrunden till studieområdets 

spridning kan möjligtvis förklaras av Holden (2005) som pekar till turismämnets 

egna multidisciplinära framväxt som akademisk disciplin (Frankling & Crang 2001; 

Holden 2005). Vi har i denna studie har valt att använda begreppet matturismen som 
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ett samlingsbegrepp baserat utifrån Hall och Mitchells (2005) övergripande modell, 

vilken vi upplever ger en övergripande bild över just matturismens relevanta 

aspekter.  

 

Hall & Sharples se Novelli (2005). Bild 1 

Modellens grundläggande uppdelning bygger på antaganden om turistens 

motivationer i förhållande till antalet turister. Som bild 1 visar sträcker sig motiven 

från att äta ute av nödvändighet, till att resa världen över i syfte att endast besöka 

erkända “High End” restauranger med stjärnor i exempelvis Guide de Michelin. 

Även om modellen inte är särskilt djupgående ger den en enkel och konceptuell 

överblick och indelning/segmentering av matturismen (Hall & Gössling 2013; Hall 

& Mitchells 2005). Men dess främsta fördel ligger enligt oss i att den förhåller sig till 

konsumtionen av mat under en resa - matturism som en sammantagen produkt.  

Modellen är dessutom ett gott exempel för vad Eriksson (2013) beskriver som en 

rådande logik vilken successivt mejslar ut och segmenterar fram olika föreställningar 

rörande turisternas preferenser. Det har understött en fortgående process där maten 

tillskrivits en allt mer central roll inom ramen för turistupplevelsen (Chi, Chua, 

Othman & Karim 2013; Eriksson 2013; Everett 2012; Frochot 2003; Green & 

Dougherty 2009; Hall & Mitchell 2005; Long 2004; Silkes, Cai & Lehto 2013; Quan 

& Wang 2004). Uppmärksammandet av matens potential under det senaste decenniet 
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har gett upphov till att allt fler platser, regioner, städer och nationalstater lägger  

förhoppningar och satsar ekonomiska medel till utvecklandet av lokal eller regional 

matturism, baserat på ovan nämnda antaganden. Det går att sammanfatta som en 

förhållandevis etablerad tilltro till matturismen som en ekonomisk motor för lokala 

tillväxtstrategier (Chi et al. 2013; Eriksson 2013; Everett & Aitchison 2008; Hall & 

Gössling 2013; Syssner 2013). Denna (turistiska) utvecklingstendens är ingen nyhet 

utan något som genomsyrat turismen sedan länge framhåller Frankling och Crang 

(2001). Men likväl återfinns denna tendens allt tydligare och är på senare tid allt mer 

etablerad och framförallt exponerad i form av matturism, av såväl ekonomiska 

(Eriksson 2013; Everett & Atchisson 2008; Everett 2012; Shouten 2006) som 

politiska (Eriksson 2013; Hall & Gössling 2013; Smith & Robinson 2006) och 

mediala aktörer, (Eriksson 2013; Hall & Gössling 2013) ofta på grund av sin 

hävdade hållbarhetspotential (Herzog & Murray 2013). 

2.3 Kulturekonomi 

Det utmärkande draget för kapitalistiska system av hög mognadsgrad (så 

kallade I-länder) innebär en samhällsekonomisk omställning som 

fokuserar kulturens symboliska värde (Smith & Robinson 2006:3. Vår 

översättning). 

Citatet överensstämmer väl med hur Hall och Gössling (2013) beskriver ett 

kulturekonomiskt synsätt som likställer varor och produkters fysiska och symboliska 

värden, vilket kan förklara matturismens särskilda komplexitet och framväxt. 

Kulturekonomi har behandlas omfattande, inte minst av Amin och Thrift (2004) 

vilka skriver att begreppet uppkommit på grund av att tidigare forskning har skiljt på 

kultur och ekonomi. De gör tillsammans med du Gay och Pryke (2002) tolkningen 

att den tidigare dikotomiska (delade) synen på ekonomi och kultur har ersatts med ett 

mer enhetligt synsätt, där kulturen och ekonomin blandas. Amin och Thrift (2004) 

skriver att den kulturella ekonomin förändrar hela värdekedjan från produktion till 

konsumtion, eftersom kulturekonomin i grunden utgörs av en strävan att uppnå 

välstånd, oavsett aktör. Den är i sig självt en fortgående hybridprocess av 

(in)samlande och ordnande av kulturellt och ekonomiskt kapital (Amin & Thrift 

2004). Den i grunden egocentriskt drivna processen återspeglas väl av Shouten 
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(2006) som skriver att turismen idag bokstavligen handlar med drömmar. Det sker 

eftersom turismindustrins kärna utgörs av kommodifieringen av det annorlunda och 

framförallt bygger på turistens sökande efter upplevelsen av det extraordinära 

(Löfgren 1999). 

2.3.1 Image 

Inom kulturekonomin har det således blivit allt viktigare att producera och 

kommunicera en image för att skapa och förmedla ett värde om en plats eller produkt 

till konsumenten i dagens samhälle. Det kommer sig bland annat av att allt fler 

platser och produkter upplevs som homogena. För att skilja sig från mängden 

behöver platsens eller produktens unika värde framhävs för dess tänkta konsumenter 

(Morgan & Pritchard 1998). Imagen har ett flertal funktioner; (1) den kommunicerar 

ett budskap om platser och produkter, (2) den kan omdefiniera och ompositionera en 

plats eller produkt, (3) skapa positivitet kring en produkt, plats eller människor och 

(4) den kan positionera sig mot specifika marknadsområden. Imagen tolkas likt 

bilder, vilka av Morgan och Pritchard (1998) ses som en organiserad representation 

av ett objekt. Bilden och representationen tolkas sedan utifrån individens kulturella, 

ekonomiska och sociala värderingar (Morgan & Pritchard 1998). Den breda 

tolkningen av bildens innebörd fokuserar därmed mer på den subjektiva 

visualiseringen, alltså en individs föreställningar, som sätter bilden i kontext och 

således slutligen bidrar till skapandet av dennes syn på verkligheten. Det gör att även 

texter och idéer kan likställas fysiska och faktiska avbildningar lika väl som 

fotografier och målningar (Morgan & Pritchard 1998). 

Matturismen är ett bra exempel där identitetsskapandet genom bilder kan särskilja en 

plats eller ett områdes (mat)kultur från en annan. Matens tillsynes lika varor och 

produkter representerar flertalet olika immateriella, symboliska värden och 

eftersträvanden i flertalet sammanhang av såväl konsumtion och produktion som av 

ekonomisk och politisk natur. Olika regioner för med sig olika rätter, kök och 

kokkonster vilket skapar olika smakupplevelser (Andersson 1980). 

In the same way that the terroir of a region gives wine its distinctive 

regional characteristics, the unique combination of the physical, cultural 
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and natural environment gives each region its distinctive touristic appeal, 

its touristic terroir (Hall & Sharples 2003:10). 

Som citatet påstår innehåller vin, likt maten olika ingredienser och smaker som kan 

kopplas till kulturella seder och värderingar. De i sin tur påvisar en platsbundenhet 

mellan specifika produkter och regioner världen över vilket ökar värdet för 

konsumenten och turisten (Eriksson 2013; Hall & Gössling 2013; Hall & Mitchell 

2005; Long 2004; Shouten 2006). Både Parmaskinka och Champagne ger goda 

exempel för den typen av koppling mellan produkt, region och kultur (Hall & 

Mitchell 2003). Vidare visar framförallt exemplet Champagne hur mat och regioner 

som är tätt sammanvävda genom historien har kommit att omvandlas till symboler av 

automatisk hög autenticitet. Den symboliska meningen har gett produkten en ökad 

kvalitetsstatus och ett effektivt medel i jakten på ökad attraktivitet och ekonomisk 

lönsamhet har skapats (Eriksson 2013; Hall, Mitchell & Sharples 2003). Eriksson 

(2013) påstår att allt fler områden och destinationer så som Sverige och Matlandet, 

söker uppnå samma intima förknippning eller “identitesgrad” som exemplen ovan. 

För att lyckas med att skapa en sådan väl förankrad identitet krävs ett systematiskt 

och enhetligt arbete i skapandeprocessen (Eriksson 2013). 

Författarna har i detta avsnitt försöka ge en teoretisk bakgrund och insikt i fenomenet 

matturism som en del i en global kulturell ekonomi i konstant förändring, där allt 

större fokus läggs på ofta platsspecifika och framförallt kulturellt förankrade 

immateriella värden som image, i jakten på att uppnå ökad lönsamhet. Denna studie 

söker finna svar på hurvida Jordbruksverkets och VisitSwedens representationer av 

Matlandet återskapar en enhetlig eller skiljd bild av Sverige. För att göra det 

jämförandet används du Gays modell “The Circuit of Culture” (den kulturella 

cirkeln) som en utgångspunkt för analysarbetet. 

2.3.2 Den kulturella cirkeln 

”The Circuit of Culture” består av fem steg, fem kulturella processer, vilka är 

Representation, Identitet, Produktion, Konsumtion och Reglering. du Gay (1997) 

skriver att en kulturell studie måste passera cirkelns fem steg för att vara tillräckligt 

studerad. Dessa fem steg är tätt sammanflätade och går in i varandra, varpå det inte 
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har någon betydelse i vilken ände studien börjar så länge den passerar alla stegen (du 

Gay 1997). 

 

Bild 2 The Circuit of Culture, du Gay (1997). 

Representation behandlar hur bilder, symboler och tecken används för att presentera 

ett meningsfullt koncept genom till exempel marknadsföring. Vad representerar 

produkten i konsumenternas liv? (Kai Lin 2012). Marknadsföring förmedlar en 

produkt genom ett kulturellt språk, vilket får konsumenten intresserad av produkten 

och en vilja att nyttja den växer fram. Produkten kommer sedan ge konsumenten en 

identitet genom användandet (Du Gay 1997). Marknadsföringsföretag har länge 

förmedlat bilder av människans vardagliga livsstilar och rutiner i sina kampanjer för 

produkter, tjänster och miljöer (Burns, Palmer & Lester 2010). Genom utvecklingen 

av den allt mer globaliserade världen har den visuella representationen av 

destinationer kommit att bli allt viktigare för att skapa värde och förmedla det unika 

och speciella med den eftersom allt fler platser och destinationer kommit att likna 

varandra (Stoetzer 2010). Marknadsföring har därför blivit ett allt viktigare verktyg 

för arbetet med detta. Eriksson (2013) skriver att berättelsen om Sverige mer blivit 

berättelsen om Matlandet och att skiftet kan ses som tidsenligt i vår digitala tidsålder, 

där samhällsutvecklingen påverkas av medial framtoning (Eriksson 2013). 
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En identitet är ofta ofullständig, då en människa kan representera fler än en identitet 

såsom manlig/kvinnlig, svensk/amerikansk och liknande (du Gay 1997). Identitet är 

enligt Hannam och Knox (2010) upplevelsen, förnimmelsen av jaget och ens plats i 

samhället, något som vanligtvis anspelar på nationella, kulturella, subkulturella, 

etnicitet, kön, klass eller andra demografiska kategorier. En sätt att beskriva detta kan 

vara genom begreppet kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet är kopplat till 

identiteten vilken Hannam och Knox (2010) beskriver som en metafor vilken 

förklarar hur medvetna konsumtions-valmöjligheter används för att definiera en 

individs medlemskap inom en viss socio-kulturell grupp. Kulturellt kapital 

ackumuleras sedan över tid genom insamlandet av särskiljande upplevelser inom 

gruppen (Hannam & Knox 2010). Identitetssteget syftar därför till hur produkten 

(Matlandet) används för att skapa identiteter när dess mening presenteras. Identiteter 

skapas genom att se till likheter och olikheter och kan omidentifieras genom system 

av representationer (Kai Lin 2012). 

Organisationer och företag har olika identiteter, i vissa fall finns även flera olika 

identiteter inom samma organisation, vilka i sig kommer att påverka produktionen 

och den produkt de försöker producera. Produkten måste sedan kopplas till 

konsumtionen, för utan konsumtion existerar inte heller någon produkt. Vilka är de 

tänkta konsumenterna av produkten och vad fyller den för funktion, hur utformas och 

marknadsförs den, vilken reaktion ger konsumenterna på produkten och vad ger de 

för feedback på den? (du Gay 1997). Enligt Hannam och Knox (2010) är 

kommodifiering en process där upplevda värden tillskrivs objekt och subjekt som 

därmed blir varor. Det leder i sin tur till att det funktionella värdet ersätts med ett 

penningvärde, ett ekonomiskt pris som tenderar att förändra objektets initiella 

kulturella värde. Det går att tolkas likt hur, priset och kvantitet kan överstiga varans 

funktionella värden, ett bra exempel på detta blir återigen Champagne. Vidare skriver 

du Gay (1997) att produktionssteget representerar hur produkten är tillverkad och 

vad har skapat den? Denna process innebär en identifiering av vem produktidén kom 

från och varför och vad skapade den faktiska produkten (Kai Lin 2012). 

Produktens mening förändras sedan i och med att konsumenterna börjar konsumera 

den. Tillsammans med tillverkandet av en produkt och bilden av den skapas även en 

tänkt funktion av hur produkten ska representeras i konsumenternas liv. Den tänkta 
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funktionen kan komma att skilja sig då konsumenterna börjar göra nytta av 

produkten i det ”verkliga” livet. Kanske kommer den att fylla en helt annan funktion 

än den tänkta av företaget eller så kan den komma att fylla fler än en funktion (du 

Gay 1997). Enligt Hannam och Knox (2010) är konsumtionsvalet och användandet 

av varor och dess associerade symbolik en del av syftet att skapa och bygga en social 

identitet. Konsumtionssteget behandlar därför hur produkten används, vilken mening 

har det att människor använder den och i vilken social kontext den används inom 

(Kai Lin 2012). 

En kulturell produkt kan komma att öppna dörrar för kulturell förändring om 

människorna inom kulturen väljer att ta till sig den aktuella produkten. Produktens 

inflytande på människornas liv beror på den identitet den för med sig genom 

marknadsföringen för den. Regleringssteget behandlar därför vilka som reglerar och 

kontrollerar produkten och användandet av den. Det kan vara lagar och regeringen, 

men även normer och värderingar som sätter gränser och influerar produkten och vad 

den kommer att representera, således kan kan även den rådande kulturen reglera en 

produkt (du Gay 1997).  
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3 Diskursanalytisk teori och metod 

Vi har valt en kvalitativ metod med en deduktiv ansats i studien för att studera hur 

bilden av Matlandet skiljer sig mellan Jordbruksverket och VisitSweden genom en 

komparativ diskursanalys. Denna textuella innehållsanalys utförs genom 

användandet av du Gays teori om den kulturella cirkeln och dess fem punkter (du 

Gay 1997). Punkterna i modellen utgör grunden för likställandet av de till synes olika 

perspektiven av Matlandet och har verkat som vägledare vid insamling av data, urval 

och analys. 

3.1 Ett diskursivt förhållningssätt 

Vi författare har i denna studie valt att fokusera på Intertextualitet och 

Interdiskursivitet i vårat empiriska material. Diskurs är ett paraplybegrepp som 

innefattar en rad vetenskapliga inriktningar (Andersson 2011) och utgörs av “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)” (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000). Den diskursanalytiska forskningen behandlar 

människans allmänna vetande om världen där det vetande en människa besitter tolkas 

genom språk, texter och praktiker, diskursivitet kan därav ses som en individs 

samordnande av världens naturliga kaos. Utan diskurser skulle människan inte kunna 

skapa mening och förstå världen och allt den består av (Andersson 2011). Av denna 

anledning är diskursanalys enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) lämpad för 

forskning inom områden av kommunikation, kultur och samhälle. En diskurs utgörs 

enligt Andersson (2011) av ett antal utsagor. En texts utsaga kan beskrivas som den 

sammantagna summan av texten, då detta inte bara behandlar vad som sägs, utan 

även hur det sägs och i vilket sammanhang det sägs. Samtidigt innebär ett 

genomförande av en diskursanalys att forskaren behöver acceptera ett antal premisser 

eller försanthållande kring verkligheten och dess beskaffenhet (Winther och Phillips 

2000). Vilket gör den något effektivare än exempelvis en latent innehålls analys som 

beskrivs av Forsberg och Wengström (2008). Dessa kommer att redogöras för 

löpande i följande kapitlets kommande delar. 
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3.1.1 Diskursers uttryck 

I denna studie tolkas bilden av Matlandet i likhet med Morgan och Pritchard (1998) 

vilka har analyserat turistbilden ur ett makroperspektiv och definierat begreppet 

“bild” som en organiserad representation av ett objekt. Representationen förmedlar 

en mentalt sammanställd bild likt en helhet, som sedan tolkas utifrån individers 

kulturella, ekonomiska och sociala värderingar. Andersson (2011) beskriver bilder på 

liknande sätt och skriver att det turistiska fältet är fullt av texter, tal och bilder där 

platser, människor, dofter, intryck, upplevelser, drömmar och smaker beskrivs och 

diskuteras. Tal, texter och bilder ger i de flesta fall uttryck för normer, föreställningar 

eller sätt att se på världen. Inom vetenskaplig metod och teori brukar det kallas för 

infallsvinklar, vilket är sätt att diskutera och skapa föreställningar, med andra ord 

diskurser. Vidare skriver Andersson (2011) att gemensamt för all diskursanalytisk 

forskning är uppfattningen att diskurserna och därmed språket representerar 

verkligheten. Detta antagande följer ett post-strukturalistiskt tankemönster som 

betonar interaktionen och skapandets betydelse, där antagandet görs att verkligheten 

skapas av och mellan människor. Diskurser kan därmed uttryckas i tal, texter och 

bilder, men blir även synliga i exempelvis individers klädsel, rörelse och 

konsumtion. Även dessa företeelser ger ett visst uttryck för hur människan upplever 

världen, vilket innebär att människor och deras handlingar aktivt bidrar till 

reproduktionen, upprätthållandet och nyskapandet av diskurser över tid (Andersson 

2011).  

3.1.2 Diskursiv makt 

Andersson (2011) skriver att diskursanalysen bygger på en tanke om att det alltid 

finns ett maktförhållande i produktionen av kunskap. Exempelvis liknar Morgan och 

Pritchard (1998) det diskursiva maktförhållandet med gränsdragande. De skriver att 

denna särskiljande typ bygger på en polemik med en överordnad och en 

underordnad, där den som dominerar diskursen kan bestämma exempelvis saker som 

subjektiva saker som sanning och falskhet. Vidare skriver de att resandet påverkas av 

faktorer som klass, politiska värderingar, tillgångar och bemedling. Kunskap och 

makt är något som idag konstrueras av samhället och kan kopplas till Dahlstedts 

(2011) samt Morgan och Pritchards (1998) makroanalyser av innehållet i 

turismbilden, konstatera att koloniala kvarlevor rörande sociala faktorer som kön, 
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klass och etnicitet, är styrande faktorer av vad som över tiden blir praxis eller ej inom 

en kultur. (Andersson 2011; Morgan & Pritchard 1999). Enligt Foucault i Andersson 

(2011) benämns denna typ av diskursiva förarbete för arkeologiskt och genealogiskt 

arbete. De två teknikerna är nödvändiga för att kunna ställa historien i relation till 

samtiden (genom problematisering av den) och påvisa olika diskursers “släktskap” 

varpå detta släktskap mellan diskurser inte nödvändigtvis är logiskt. Sammantaget 

innebär detta att människors företeelser och handlingar aktivt bidrar till 

reproduktionen, upprätthållandet och nyskapandet av diskurser förhållandevis 

oreflekterat. Således skapar alltså inte diskurser själva förhållanderna utan, är själva 

förhållandena (Andersson 2011). Av hänsyn till studiens omfattning så företar 

författarna inte sig denna typ av genealogiskt arkeologiskt arbete, utan hänvisar till 

uppsatsens teorikapitel. Det tillsammans med uppsatsens interdiskursiva arbete, står 

för arbetets kontextualisering och författarnas etablerande av ett yttre diskursivt 

ramverk för att underlätta arbetes avgränsnig till interdiskursivitet och framförallt 

intertextualitetsanalysen.  

3.1.3 Interdiskursivitet 

Interdiskursivitet är en form av analys som ser till vilka diskurser källmaterialet 

åberopar, står i kontakt med eller ger uttryck för, samt hur dessa förhåller sig till 

varandra (Andersson, 2011). Något förenklat kan interdiskursivitet förklaras som 

övergripande sanningar. Ett exempel på en sådan övergripande såkallad sanning kan 

ses i uppsatsens tidigare referat till hur turismen är påverkad av koloniala kvarlevor 

(Morgan & Pritchard 1998), likväl som att turismen idag ses som någonting rent 

positivt för ett lands tillväxt (Eriksson 2013). Det interdiskursiva arbetet utförs i detta 

fall genom att jämföra påståenden i det empiriska materialet (visionen om Matlandet) 

med tidigare forskning kring matturism i det samtida kulturekonmiska samhället. Av 

denna anledning använder vi oss av visionen för att identifiera och rama in 

diskurserna i syftet att kontextualisera Matlandet som politisk vision samt som 

samhällsekonomiskt fenomen.  

3.1.4 Intertextualitet 

Intertextualitet innebär att forskaren inom sitt diskursanalytiska arbete undersöker 

olika texters förhållande till varandra. Tekniken ställer liknande texter emot varandra 

och letar efter de gemensamheter och särskiljande utsagor som berörs (Andersson 
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2011). I denna studie jämförs Jordbruksverket och VisitSwedens textuella 

framställning av Matlandet för att identifiera hur olika övergripande diskurser 

införlivas genom olika utsagor vilka tematiseras efter den kulturella cirkelns fem 

steg. 

En viktig del i diskursanalysen är användandet och analyserandet av texters 

nyckelord skriver Andersson (2011). Nyckelord skapar olika tolkningar och 

nyanseringar i en text då användandet av orden skapar en särskild betydelse för 

diskursen. Vid analyserandet av diskurser i texter blir dessa betydande nyckelord, 

tillsammans med metaforer och representationer, viktiga element för att identifiera 

likheter och skildringar i olika texter (Andersson 2011). Samtidigt kan vissa 

nyckelord så som kultur skapa problem vid analysen på grund av dess bredd och 

komplexitet vilket gör de öppna för tolkning (Kozinets 2011; Beckman 2011). 

Eftersom Matlandet är en övergripande vision som involverar flertalet olika aktörer 

innebär det att olika diskurser finns samlade inom denna huvuddiskurs. För att 

underlätta det analytiska arbetet kommer denna studie analyseras genom du Gays 

modell “The Circuit of Culture” och dess fem kategorier. Genom att samla de olika 

aktörernas diskurser under modellens fem kategorier skapar vi fasta intertextuella 

kedjor som länkas samman för att representera Jordbruksverket respektive 

VisitSweden. Genom att jämföra de två blir det möjligt att utföra en jämställd analys 

av det insamlade empiriska materialet, för att se hur verken skildrar och framställer 

Matlandet. 

3.2 Material och urval 

Användandet av de fem teoretiska huvudkategorierna innebär att det intertextuella 

analysarbetet kan avgränsas till två projekt inom Matlandet som av författarna 

bedömts lämpliga att representera de två främsta aktörerna, Jordbruksverket och 

VisitSweden. Det interdiskursiva arbetet riktar sig utåt och används som avgränsande 

men även för att sätta diskurserna i kontext till varandra, varpå denna del av 

matieralet i högre grad lutar sig emot rapporter och litteratur som behandlar 

Matlandet. 
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3.2.1 Insamling och disposition 

Den initiala översikten av det insamlade empiriska materialet genomfördes med 

utgångspunkt i regeringens hemsida (regeringen.se) genom sökordet “Matlandet”. 

Detta gav tillgång till ett omfattande urval av informationsmaterial, rapporter och 

utvärderingar. Översikten möjliggjorde en kartläggning av Matlandets vision, 

omfattning och politiska struktur, vilket ledde till ett löst sammanställande av den 

hierarkiska strukturen. Det blev behjälpligt vid urval och avgränsning. Till 

författarnas hjälp användes även existerande studier som behandlar den svensk-

europeiska turismpolitiken som tillsammans med det insamlade materielet gav 

författarna möjligheten att identifiera visionens bakgrund, motiv och de (flertaliga) 

målsättningar som ligger till grund för arbetsindelningen (delegeringen) av visionens 

förverkligande. 

Matlandets nuvarande struktur är ett resultat av ett omfattande utvärderingsarbete 

som gjorts i samband med det svenska inträdet i Europeiska Unionen. Delegeringen 

av Matlandets arbete har sedan fördelats efter de statliga verkens expertområden. 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har i uppgift att kommunicera visionen om 

Matlandet till allmänheten inom Sverige och Visitsweden tillsammans med 

BusinessSweden står för arbetet riktat mot utlandet (Jordbruksverket 2013).  

Det är ovan beskrivna uppdelning av Matlandet mellan Jordbruksverket och 

VisitSweden som står för grunden i studiens arbete då dessa två aktörer har störst 

inblandning. VisitSwedens representerande projekt för analysen är TrySwedish, 

vilket är ett koncept för att marknadsföra Sverige och Matlandet internationellt. 

Jordbruksverkets representerande projekt är bloggen 356 goda nyheter på hemsidan 

matlandet.se. De två projekten valdes pågrund av sin omfattning och även pågrund 

av att Kozinets (2011) skriver att bloggar är en rik informationskälla för 

målinriktade, precisa och inflytelserika kommentarer och feedback rörande livsstilar 

eller fenomen. Bloggars betydelse har sedan 2008 haft en växande inverkan på 

politik, samhälle och näringsliv (Kozinets 2011) vilket författarna upplever styrker 

urvalet. Vidare skriver Kozinets (2011) att vid studier av bloggar bör forskare i högre 

grad vara uppmärksamma på det visuella och grafiska likväl som det textuella på 

websidan, då de aspekterna används för att förmedla en viss mening i sig. Det är 

något vi har tagit hänsyn till vid insamling och urval. 
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3.2.2 Etiska överväganden 

Kozinets (2011) skriver hur texter på internet bör behandlas och analyseras med 

försiktighet i och med internets så kallade “gränslösa” spridning av texter, bilder och 

meningar. Han påstår att det kan skapa etiska frågetecken. Problematiken som lyfts 

fram är ofta av legal karaktär, men Kozinets (2011) vidhåller att forskning på internet 

framförallt leder till särskilt komplicerade etiska överväganden och presenterar fyra 

konceptuella huvudområden inom området. Första området rör forskarens 

förhållande till internet som privat eller publik domän. Andra frågan avser informerat 

samtycke, tredje frågan gäller skribentens eventuella skada och den fjärde handlar 

om behandlandet av de berördas inblandning efter en avslutad av studie. I denna 

studie är det offentliga dokument och offentliga kommunikationsstrategier som 

granskas. Av den anledningen kan författarna på ett förhållandevis oförbehållet sätt, 

förbise ovan nämnda punkter eftersom dessa dessutom avser bloggar av mer privat 

och personifierad karaktär (Kozinets 2011). Detta sker dock i utbyte mot ett ökat 

ansvar på studiens reliabilitet i form av genomskinlighet och framförallt metodisk 

praxis, vilket är något som även framhålls av Brotherton (2010) vilket beaktats vid 

uppsatsens skrivande. 
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4 Matlandet 

Detta kapitel presenterar det insamlade empiriska materialet tillsammans med den 

diskursiva analysen utifrån modellen “the Circuit of Culture” och dess fem 

kategorier. Detta görs i två steg, först presenteras Matlandets historik och 

interdiskursivitet vilket följs av Jordbruksverkets och VisitSwedens intertextualitet.  

4.1 Matlandets historik och politik 

Sverige har sedan det officiella inträdet i Europeiska Unionen (EU) 1995 genomgått 

nationalpolitiska och ekonomiska anpassningar efter den EU-politiska agendan 

(Andersson, Ek och Molina 2008). Det övergripande syftet med det är att uppnå ökad 

enighet inom EU:s territorium, parallellt med ett succesivt nedmonterande av 

nationalstatens inflytande till förmån för självgående funktionella regioner 

(Andersson, Ek & Molina 2008; Laurin 2010; Syssner 2013). Det successiva 

anpassningsarbetet subventioneras genom EU:s olika strukturfonder som har knutits 

till så kallade utvecklingsprogram. De tidsbundna programmen består av en samling 

initiativ som anses främja och omsätta den förespråkade politiken (Andersson, Ek & 

Molina 2008; Eriksson 2013; Laurin 2010; Kontigo 2013; Syssner 2013). Detta 

beskrivs av Laruin (2010) i citatet nedan. 

...I det politiska projekt som EU innebär är det snarare regioner än länder som är de 

byggstenar som tillsammans ska skapa en europeisk identitet och utgöra grunden för 

ekonomiskt tillväxt och utveckling. Inom EU lyfts måltid och mat fram som medel i detta 

arbete. I många länder tycks måltidens betydelse för destinationsutveckling ofta vara en 

bortglömd resurs…Medvetenheten om hur viktiga måltiderna är för turisterna har ökat. 

Sverige har sedan hösten år 2005 lyft fram måltiden, tillsammans med bl.a. musik och 

design, för att marknadsföra Sverige. Då gav regeringen ett flertal myndigheter i 

uppgift att prioritera kultur, särskilt design, musik och mat, vid marknadsföring av 

Sverige internationellt...(Laurin 2010:18). 

4.1.1 Landsbygdsutveckling 

Matlandet antogs 2008 av dåvarande Jordbruksdepartementet och går att härleda till 

Sveriges medlemskap i EU 1995. Inträdet i EU har inneburit att Sverige antog EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP) (Jacobsson 

2011). För att uppnå de gemensamma politiska målen har EU upprättat ett antal 
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politiska reformer, däribland programmet för landsbygdsutveckling som kopplas till 

ett antal strukturfonder. Ett exempel på detta är EU:s regionalfond som syftar till att 

stärka den regionala tillväxen. Samtidigt har dessa fonder egna bredare delmål som 

övergår exempelvis till det så kallade Fiskeriprogrammet. Landsbygdsprogrammet 

har av denna anledning utvecklats som ett ekonomiskt styrverktyg i syftet att 

förverkliga EU:s politiska mål och har en så kallad programtid från 2007-2013 vilken 

har förlängts till 2014 i Sverige (Kommunikationsdepartementet & 

Näringsdepartementer 2009). Åtgärderna i de olika strukturprogrammen finansieras 

gemensamt av Sverige och EU i och med den så kallade additionalitetsprincipen, ett 

åtagande som bygger på att Sverige tillsammans med EU subventionerar olika 

utvecklingsprojekt. Programmet utgörs och verkar efter fyra områden, så kallade 

axlar vars mål och inriktning är gemensamma för EU-länderna. Det är utifrån dessa 

axlar som EU:s politiska mål utförs, mäts och evalueras. I Sverige överser 

Landsbygdsdepartementet arbetet med så kallade landsbygdsfrågor, som innebär ett 

övergripande politiskt arbete vilket innefattar hanteringen, administreringen och 

delegeringen av Landsbygdsprogrammet och Fiskeriprogrammet med flera. 

Landsbygdsdepartementet är den politiska instans som laserade visionen om 

Matlandet år 2008 (Kommunikationsdepartementet & Näringsdepartementer 2009). 

Att skapa tillväxt på landsbygden är inte bara en uppgift för ett enda politikområde. 

Landsbygdsdepartementet med de gröna näringarna som bas är en stor och viktig del, 

men utvecklingen på landsbygden är beroende av fler politikområden 

(Landsbygdsdepartementet (1)2013). 

4.1.2 Matlandets hemvist 

Den europeiska landsbygdsutvecklingen kan således ses som en dynamisk process 

eftersom den sammantaget utgörs av flera parallellt fortgående politiska förfaranden 

och projekt av olika syften, ramar, mål såväl som samarbeten mellan lokal 

(kommunal), regional, nationell och EU-nivå. Landsbygdsdepartementets position, i 

direktanslutning till regeringen och dess ansvar för myndigheterna Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Sametinget, Statens veterinärmedicinska anstalt 

och Sveriges lantbruksuniversitet, är något som kan ses som en av anledningarna till 

positioneringen av visionen om Matlandet i och med departementets breda 

ansvarsområde (Landsbygdsdepartementet 2013). Det är något som återpseglas väl i 

nedan citat: 
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Genom att använda delar av pengarna i dessa program till en bred och sammanhållen 

satsning som Matlandet, ser regeringen satsningen som ett tillvägagångssätt för att 

uppnå ökad effekt av de ekonomiska stödet genom att starta projekt som stödjer 

varandra (Landsbygdsdepartementet (2)2013). 

Arbetet med denna typ av ofta parallella, övergripande och 

departementsöverskridande projekt som Matlandet, är i konstant förändring vilket 

gäller såväl den organisatoriska myndighetsstrukturen som det politiska 

förhållningssättet. Det kanske tydligaste exemplet för det fortågende arbetet är hur, 

under uppsatsens skrivande ytterligare ett mål, handel, lagts till i Matlandets vision, 

enligt ett pressmeddelande från Landsbygdsdepartementet (2013). Tillägget kan 

enligt författarna ses som en del av resultatet från det fortgående utvärderingsarbetet 

av visionen som utfördes av en såkallad oberoende konsult, Kontigo under 2013. Ett 

ytterligare exempel på dessa organisatoriskt flytande projekt, går att återfinna genom 

nämnden för Sverigefrämjandets (NSU) arbete med Sverigebilden. Nämndes arbete 

går att spåra tillbaka till 1970-talet då Sveriges Turistråd grundades. Under vägen har 

arbetet med att marknadsföra Sverige utomlands prioriterats olika högt på den 

politiska dagordningen skriver Kvarnström och Syssner (2013), men en satsning likt 

dagens vision om Matlandet är historiskt unik skriver Eriksson (2013). 

4.2 Visionen om Matlandet 

Den ovan sammantagna (och ytliga) beskrivningen av det politiska arbetet kan ses 

som en stak anledning till varför Matlandets vision förlagts i direktanslutning till 

Landsbruksdepartemetet. Arbetet delegeras sedan vidare till de olika statliga verken 

och myndigheterna samt länsstyrelserna och regionförbunden. Idag berör Matlandet 

flera myndigheter och andra offentliga aktörer. Det har lett till att regeringen har gett 

VisitSweden, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Business Sweden i uppdrag att 

arbeta med att skapa dess identitet och kommunicera den både i och utanför Sverige. 

VisitSweden och Business Sweden arbetar i större utsträckning med att 

marknadsföra Matlandet utanför Sverige och Jordbruksverket och Livsmedelsverket 

har i uppdrag att arbeta med att kommunicera visionen inom Sverige 

(Jordbruksverket 2013). 
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Regeringen har tagit fram visionen om Matlandet vilket ska skapa jobbtillfällen och 

tillväxt runt om i hela landet. Visionen innefattar satsningar om mat, matupplevelser 

och livsmedelsproduktion med omtanke om djuren, naturen och människorna. I 

samband med kreativa kockar och restauranger ska 20 000 nya jobb skapas fram till 

år 2020 skriver VisitSweden i sin pressinformation (VisitSweden 2012). Det nya 

Matlandet handlar om livskvalitet och ”framtidens sätt att förhålla sig till maten” 

(VisitSweden 2012) och i arbetet används befintliga resurser och verktyg 

tillsammans med nya. Myndigheterna ansvarar för genomförandet av arbetet på både 

nationell och regional nivå, men aktiviteter och investeringar görs främst av företag 

och organisationer ifrån olika näringar (Kontigo 2013). Sverige ska bli bäst i Europa 

på mat och för att nå den önskade positionen har sex huvudområden tagits fram för 

arbetet mot målet, dessa är Primärproduktion, Restauranger, Matturism, Förädlad 

mat, Offentlig mat och Handel (VisitSweden 2012). 

4.2.1 Visionens delar 

Det första fokusområdet för det nya Matlandet är primärproduktion, vilket syftar till 

att svenska primärproducenter levererar råvaror av bland annat mejeriprodukter, ägg, 

grönsaker, fisk, kött, skaldjur och vilt. Producenterna värnar om miljön och har en 

god djurhållning och de är en del i målet för området, nämligen att det ska finnas 

lönsamma och konkurrenskraftiga producenter av dessa råvaror runt om i hela landet. 

De svenska medborgarnas medvetenhet och kunskap om primärproduktionen ska 

vara hög för att de besitta de verktyg de behöver för att göra medvetna val när det 

kommer till de svenska råvarorna (Landsbygdsdepartementet 2013). Tillgången på 

bra råvaror är grunden för matupplevelser, varpå visionen syftar till att göra 

produktionen av dessa lättare, attraktivare och mer lönsam för producenterna. De 

småskaliga producenterna ska kunna gynnas genom att göra det lättare att sälja till 

privatpersoner och restauranger (VisitSweden 2012). 

Restauranger är Sveriges skyltfönster för Matlandet där kockar och krögare skapar 

möjligheter att visa upp de unika svenska råvarorna och regioners specialiteter och 

nästa fokusområde i visionen. Visionen siktar på att skapa en mångfald i 

restaurangernas utbud ”från vägkrog till toppkrog”. Restauranger är en bra väg in på 

arbetsmarknaden för Sveriges unga och branschen i sig är under stark tillväxt 

(Landsbygdsdepartementet 2013). 
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Områden i Sverige har genom historien utvecklat olika sätt att bruka jord och ta 

tillvara på de matkällor som finns tillgängliga för dem. Sverige består av åtta olika 

klimatområden (Laurin 2010) vilka alla kräver olika metoder för att ta tillvara på 

maten, förvara och konservera den. Därför varierar mattraditionerna i Sverige stort 

från norr till söder (VisitSweden 2012). VisitSweden skriver att ”de regionala köken 

i Sverige skiljer sig på samma sätt som i Frankrike och Italien”. Svenska kockar har 

de lokala råvarorna i fokus just nu, där de vill ta vara på svenska traditioner och 

kulinariska arv och samtidigt blanda dessa med moderna tekniker och utländska 

influenser (VisitSweden 2012). 

Sveriges restauranger Mathias Dahlgren Matsalen och Frantzén/Lindeberg är med i 

Guide Michelin och är de enda tvåstjärnigt rankade restaurangerna i Skandinavien 

med i guiden. Svenska kockar och kocklandslaget har presterat bra ifrån sig på den 

internationella marknaden och är kända för sina matkunskaper. 2011 kom Tommy 

Myllymäki på andra plats i Lyon på Bocuse d´Or (VisitSweden 2012). Dessa 

restauranger och kockar spelar stor roll i arbetet med visionen om det nya Matlandet 

eftersom det är där utländska turister får uppleva det unika med svensk mat och 

svenska smaker (VisitSweden 2012). 

”God mat är för många en betydelsefull del av semestern” och i vissa fall kan maten 

skapa ett primärmål för semestern, vilket skapat matturism. Ett mål för matturismen i 

visionen om det nya Matlandet är att locka turister till landsbygden genom att 

kombinera mat och upplevelser. Det förväntas också ge landsbygdsföretagen en 

chans att växa och bredda sina verksamheter. Matupplevelser ska vara en viktig 

anledning för fler utländska turister att besöka fler destinationer och regioner i 

Sverige (Landsbygdsdepartementet 2013). 

Sveriges natur med hav och skogar bjuder på en mängd olika, lättillgängliga, 

delikatesser så som smultron, vildhallon, lingon, tryffel och svenska belon ostron. 

Dessa råvaror bringar i sig unika upplevelser genom att ge turisten möjlighet att följa 

fiskare ut i ostronbåtar, plocka egna mollusker vid strandkanten på västkusten eller 

plocka egna blåbär i skogen eller besöka världens nordligaste whiskeydestilleri 

(VisitSweden 2012). Många av Sveriges toppkrögare öppnar egna restauranger 

utanför städerna, på landsbygden och erbjuder gästerna lokalproducerad mat, vilka 

lockar matintresserade från hela världen. I handlingsplanen för visionen det att öka 
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antalet övernattningar på landsbygden med 20 procent fram till år 2020 (VisitSweden 

2012). 

Fokusområdet förädlad mat handlar om allt från industriproduktion till förädling av 

egna råvaror. Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrierna i Sverige och den 

har en stor geografisk spridning. Industrin är en viktig källa till arbeten i landet då 

den är den fjärde största arbetsgivaren till det svenska folket 

(Landsbygdsdepartementet 2013). Förädlingen av den svenska maten är en av de 

viktigaste arbetsgivarna enligt VisitSwedens pressinformation (VisitSweden 2012). 

Små som stora företag finns spridda över landet och de ligger långt fram 

utvecklingen av klimatsmarta och ekologiskt producerade livsmedel. Som del i 

visionen Sverige – det nya Matlandet ska matexporten av svenska råvaror fördubblas 

från de 50 miljarder den representerar idag fram till år 2020 (VisitSweden 2012). 

I målen för den offentliga maten skriver Landsbygdsdepartementet att måltiderna i 

skolor, sjukhus och inom äldreomsorgen ska ”genomsyras av kvalité och matglädje 

och serveras i en trevlig miljö”. Sverige är unikt då alla barn i grundskolan serveras 

kostnadsfri mat och sedan 2011 står det i lagen att skolmaten ska vara näringsriktig 

(Landsbygdsdepartementet 2013). Det nya Matlandet ska höja kvaliteten på maten 

som serveras i skolor, sjukhus och inom äldrevården. Visionen om det nya Matlandet 

syftar till att sprida goda mat kunskaper genom att gå in och lära barnen i skolor vad 

bra mat är eftersom det är de som sedan växer upp till att föra den svenska 

mattraditionen vidare (VisitSweden 2012). 

Det senast tillagda fokusområdet är handel, vilket lades till efter en utvärdering av 

måluppfyllnaden inom visionen gjordes hösten 2013. Anledningen till tillägget av 

fokusområdet är för att göra matens väg till konsumenten tydligare. Handel är det 

som gör maten tillgänglig för konsumenterna och representerar därför en viktig 

funktion i arbetet med det nya Matlandet. Området har även lagts till i visionen för 

att den representerar kommunikationen mellan konsument och producent. Ett av 

målen för handeln är att ”konsumenterna ska ha verktyg och förutsättningar att välja” 

(Landsbygdsdepartimentet 2013). 
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4.3 Matlandets interdiskursivitet 

Vi författare har i texten ovan ämnat beskriva hur det politiska arbetet med turismen i 

Sverige har utvecklas och förändrats över tiden. Dahlstedt (2011) har granskat 

arbetet med Sverigebilden och beskriver turismens makt som politisk i två 

avseenden. Dels i en mening av policy processer och dels som politisk i form av 

kulturella och symboliska processer. Eriksson (2013) skriver att i Sverige 

manifesteras EU:s regionalpolitiska identitetsstrategi ofta inom just matturismen, där 

marknadsföringen lägger stort fokus på att framhäva lokal platsbundenhet och det 

genuina i natur och kulturvärden. Tar vi ett steg tillbaka och blickar ut över Europa 

så skriver Andersson, Ek och Molina (2008) att arbetet med EU:s ofta regionala 

nivåöverskridnade projekt, som exempelvis Matlandet, utförs genom att bygga upp 

systematiska självpresentationer. Ett arbete som bedrivs runtom i Europa inklusive 

Sverige. Det uttalade (eller systematiska) svenska arbetet med den så kallade 

Sverigebilden går att spåra tillbaka till 1995 då NSU bildades (Kvarnström & 

Syssner 2013). Nämnden, som består av representanter ur VisitSweden, Invest 

Sweden, Näringsdeparmentet med flera och har i ansvar att utveckla och samordna 

arbetet i att förmedla en enhetlig och positiv bild av Sverige. Samtliga aktörer 

figurerar återkommande inom matlandets olika projekt, vilket placerar matlandet 

högt inom den politiska hierarkin. Således utgörs matlandet idag av aktiva 

policyprocesser rörande kulturella och symboliska värden, vilket kan ses i det 

pågående arbetet med Matlandet. Eriksson (2013) beskriver visionen som en 

tidsenlig och stark politisk vision, med det övergripande målet att skapa en intuniv 

och imagebaserad koppling mellan Sverige och förstklassig kokkonst.  

Att uppnå en gemensam målbild är en central del i det EUpolitiska arbetet. Matlandet 

som dels inriktar sig utåt som tydlig marknadsföring och inåt som en imageskapande 

process söker uppnå detta genom ett gemensamt, långsiktigt och omfattande 

samarbete. Samarbetet baseras på samförstånd och enighet vilket skapar den goda 

bilden av Sverige.  Innehållet i (plats)marknadsföringsarbetet med Matlandet vilar 

enligt Eriksson (2013) på ett antal, nästintill objektiva argumentationslinjer. fokus 

ligger på omständigheter som klimat, fauna, djurliv, miljö, renlighet, samt 

befolknings mentalitet vilken då beskrivs med ord som öppenhet, generositet, 

vänlighet, positivitet. Dessa blandas med argumentationslinjer som återkommande 
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lyfter fram att maten och måltiderna som väl förankrade i traditioner men som 

samtidigt är innovativa. Dahlstedt (2011) beskriver på liknande sätt att en samtida 

svensk bild med djupa historiska paralleller målas upp, där svenskheten utgörs av en 

modern, rationell och civiliserad person som är öppen för nyheter, är innovativ samt 

engagerad (Dahlstedt 2011; Eriksson 2013) Samtliga drag återfinns i den ovan 

beskriva visionen och även resonerar med tidigare den forskningen som påvisat en 

tilltro till matturismen som tillväxtmotor inom ramen för en (global) kulturell 

ekonomi, där imagebyggande kommit att bli av allt större vikt i jakten på besökande 

turister. 

4.4 Jordbruksverkets 365 goda nyheter 

Vi vill lyfta våra värden med en ren natur, innovationskraft och en naturlig livsstil och 

visa att Sveriges råvaror, producenter, kockar och restauranger håller hög klass. 

Målet är bland annat att fler besökare ska välja Sverige som resmål (Jordbruksverket 

(1)2013). 

Jordbruksverket står som ansvarig utgivare och huvudman för bloggen Matlandet.se. 

Kommunikationsprojektet “365 goda nyheter”, som är en del av bloggen, ser sociala 

medier som en viktig del i arbetet med att lyfta Sverige som matland. På bloggen 

publicerades det ett inlägg om dagen under år 2013 av olika skribenter. Bloggen 

skrivs för alla intresserade och engagerade i Matlandet och de projekt som skapas i 

samband med det (Jordbruksverket 2013). Sidan bevakar och samlar in “det senaste 

och bästa från alla som på olika sätt engagerar sig i bygget av Matlandet Sverige” 

(Matlandet 2013). På hemsidan får läsaren således följa olika projekt och händelser 

relaterade till Matlandet som skribenterna vill lyfta fram. Skribenterna på 

Matlandet.se  är anställda hos de berörda inom matlandet. Inläggen har dagens 

nummer, datumstämpel, och metataggar (taggar). Styckena är genomgående korta 

och luftiga och liknar i sin utformning stor utsträckning en artikel med huvudrubrik, 

ingress, bilder, underrubriker samt brödtext, inläggen avslutas med länkar, och eller 

en kort introducerande text om ämnet i fråga eller ett video klipp och slutligen finns 

möjligheten för läsaren att kommentera inläggen. 

365 goda nyheter är projektet som representerar Jordbruksverkets framställning av 

Matlandet i denna studie. Projektet utgör i dag stommen av bloggens samlade inlägg 
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som publicerats under 2013 och 2014, trots att sidan Matlandet.se varit i bruk sedan 

tidigare. 

Den stora potentialen för svensk mat kopplat till matturism ligger i att visa på 

mervärdena i det naturliga, det närodlade och i det ekologiska. Men det behövs en 

samlad nationell strategi för att utveckla maten och matturismen liksom en 

marknadsföringskampanj för att nå ut internationellt. Rådet är att uppmuntra 

matkluster med egna varumärken och fokusera på att de regionala destinationerna 

utvecklar fler matupplevelser tillsammans med andra aktiviteter för att bli attraktiva 

(Matlandet.se (1)2013). 

Citatet är taget från det första publicerade inlägget under taggen matturism, “#113 - 

Internationella matturister ska lockas med ekologiskt och närproducerat”. I inlägget 

presenteras en föreläsning med tillhörande rapport från den föregående så kallade 

Visitadagens möte, det redogörs för vem som finansierat samt beställt rapporten, dess 

innehåll samt de slutsatser som dragits. Personerna som omnämns i texten tituleras 

med såväl position som arbetsplats. Gällande aktiviteten i fråga presenteras synen på 

arbetet kring Sverige som Matland genom internationella utblickar, segmentering 

och identifiering av potentiella målgrupper. Arbetet med att förändra imagen på 

matkulturen omnämns, men framförallt är det vikten av samverkan som lyfts fram 

som särskilt viktig tillsammans med det faktum att det redan existerar goda produkter 

som ännu inte uppmärksammats.  

I inlägg “#224 - Möten med närproducerad mat vid Göta kanal”, publiceras ett 

reportage från ett tvådagars evenemang, texten börjar med introduktion av 

initiativtagaren som presenteras som en matambassadör för “Smaka på Västsverige”, 

vilket är ett nätverk som ska fungera som kvalitets indikator upplyser texten. 

För tredje året i rad arrangerades i helgen Mat och möten på Norrqvarn Hotell och 

Konferens, som ligger alldeles invid Göta kanal i Lyrestad.-Det är ju mat och möten vi 

jobbar med och eftersom vi använder närproducerat i så hög utsträckning som möjligt, 

har vi bjudit in de leverantörer som vi använder oss av, säger Malin Johansson, ägare 

till Norrqvarn Hotell och Konferens (Matlandet.se (2)2013). 

Reportaget presenterar sedan “Smaka på Västsverige” ytterligare som en certifiering 

som innebär att restaurangen står för upplevelser med hög så kallad njutningsfaktor. 

Medlemmarna uppges jobba nära sina producenter i det område som de verkar och 
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serverar mat som odlats strax intill. Därefter presenteras några av de närvarande som 

lokala producenter och näringsidkare, verksamheterna från runtom i regionen, 

återkommande diskuteras producenternas olikas produktionsmetoder vilka främst är 

uppges vara ekologiska och gedigna. 

Ekologisk glass smakar extra gott…De senaste fem åren har det kommit till nätverk 

som gör att det blir riktigt bra försäljningsmöjligheter. Trots det är det svårt att få 

konsumenten att förstå vad som är skillnaden mellan sådan här glass och annan glass, 

vad som är skillnaden i kvalitet mellan ekologiskt och inte ekologiskt… (Matlandet.se 

(2)2013). 

Citaten illustrerar väl återkommande hur inläggen på 365 återkommande skriver om 

lokalproducerade, unika produkter som representatvia och evenemangets byggstenar. 

Skribenten för evenemanget lägger mycket fokus på att beskriva hur besökarna får 

provsmaka och testa maten som producenterna tar med sig. Med hjälp av ord som 

frasiga, målar skribenten upp en förhöjande bild av maten som något unikt och 

speciellt. Besökarna lockas till evenemanget för att testa någonting som den tidigare 

kanske inte fått möjlighet att prova, någonting som dessutom är speciellt i sig. Detta 

skapar med andra ord ett mervärde, en anledning till att besöka arrangemanget. 

Evenemanget menas även skapa möjligheter för deltagarna att öka sin försäljning och 

nätverkande beskrivs som den viktiga nyckeln till framgångsrika företag vilket 

gynnar alla inblandade. I och med det skapas en identitet som förknippas med 

gemensamhet, genuinitet och nya möten då lokala producenter får chansen att visa 

upp sina produkter. Evenemanget riktar sig även åt alla, barn som vuxna, samtidigt 

som en småskalighet påvisas vilket kan ses i citatet nedan.  

ÖsterGärde gård bjöd på frasiga champinjonchips och det fanns en hel del annat att 

smaka på. Barnen hade sina egna aktiviteter där de fick vara delaktiga med temat mat. 

Under lördagen bjöds in till att tävla om bästa pajen, det var ölprovning med ölsorter 

från Qvänum Mat & Malt och en lokalproducerad grillbuffé. Nästa sommar dukas det 

upp igen för nya möten med den lokala maten (Matlandet .se (2)2013). 

Skaparen av evenemanget framställs som en entreprenör och initiativtagare 

engagerad i frågan att gynna hållbarheten och det lokala. Vidare tyder nämnandet av 

att arrangemanget produceras för tredje i rad året på en kontinuitet hos produktionen. 

Besökarna (konsumenterna) kan förvänta sig att det är ett återkommande 

arrangemang då det redan planeras för nästkommande sommars produktion. Vidare 
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ger beskrivningen av det lokala och lokalproducerade ett intryck av att det är ett 

viktigt segment för produktionen. Däremot antyder “i så hög utsträckning som 

möjligt” en viss brist på lokalproducerade produkter i regionen Västsverige och 

Skaraborg. De medverkande på evenemanget lyfter fram sina produkter som lokala 

ansvarsfullt framtagna, nytänkande och producerade med omsorg. Ord som Lokalt, 

Genuint, Småskaligt, från grunden, ekologiskt och kravmärkt är återkommande, 

liksom genomskinlighet rörande produktionsmetoder och boskapsskötsel. Matresor 

och kombinationspaktet är andra typer av produkter som lyfts fram utöver livsmedel.  

Hela evenemanget är riktat emot konsumenterna, då det uppges vara ett tillfälle att 

möta producenterna. Besökarna uppmanas testa, vara delaktiga och det erbjuds 

någonting för alla. Medvetenhet och interaktionen med deltagarna framhålls ofta, 

lika så diskussioner kring produktionsmetoder, etiskt arbete och god djurhållning 

lyfts alla återkommande fram. Evenemanget lockar konsumenter som vill vara 

medvetna om vad det är de äter och handlar. Alternativa produkter som är enkla att 

få tag i är något som framställs som en bristvara. Skaparna har samtidigt en allmänt 

hög medvetenhet kring just konsumenters preferenser. Samtidigt påstås 

konsumenterna vara oförstående för den ekologiska produktens faktiska innebörd. 

Deltagarproducenterna bjuds in till evenemanget, vilket visar på en reglering av vilka 

som får vara med och inte. Däremot står det skrivet att de som inte kan vara med 

kunde få sina produkter sedda ändå. Ett gemensamt bord ställdes upp med de 

produkterna utan representant på plats. Kravcertifiering och naturbetescertifiering är 

något som framhålls som en god sak. 

I inlägg “#212 - På Kivikås satsar man på cider och hantverksmässigt producerad 

äpplemust”, besöks kivikås gårdsmusteri. Området, ägarna och livet på landet 

presenteras utifrån verksamhetens framväxt och dess produkter, samt dess 

bakomliggande filosofier om livsstilen på landet, vilken var att föredra över 

storstaden. I följande del beskrivs situationen för inhemsk dryckesproduktion som 

menas vara på framfot. Gårdens samarbetspartners lyfts fram i ett ambitiöst projekt 

som inspirerats av utlandet, senare i texten lyfts gårdarnas samarbeten vidare fram i 

sitt arbete kring regelförändringar. Förändringar som nämns utöver gårdsförsäljning 

av alkoholhaltiga drycker är ett instiftande av ett varumärkes skydd på fruktmuster, 

återigen i jämförelse mot utlandet. 
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För att små svenska dryckesproducenter ska blomstra krävs att politiker och lagstiftare 

i Sverige också tillåter gårdsförsäljning av drycker som innehåller alkohol, skriver 

Karl. – Det är ett enkelt sätt att främja matturismen. Folk vill komma hit och prova och 

sedan köpa med sig drycken hem, precis som med alla andra varor. Jag tror att risken 

för att det skulle öka alkoholförtäring och fylleri är minimal. Inte dricker man sig full 

här på gården och kör hem och vi producenter dricker heller inte upp vår egen alkohol. 

Man blir ganska mätt på det man producerar (Matlandet.se (3)2013). 

I det här citatet framgår det att regleringen av lagar är det som kan vara nyckeln för 

att små lokala producenter ska kunna växa och öka sin försäljning.  

På liknande sätt lyfts återigen det lokala och regionala samarbetet mellan olika 

producent och restaurangen denna gång i Skärhamn på västkusten i inlägg #173. 

Råvarorna som sätts i fokus är ostron, hummer och havskräftor som uppges vara i 

världsklass och nämns i kombination med aktiviteter som matskola och 

vinprovningar vilket erbjuds i de vattennära lokalerna. 

På restaurang ”Vatten Gourmet & Café” på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn kan 

du få information om var dagens fisk är fångad och av vilken båt. Restaurangen har 

tagit vara på kundernas ökande intresse för mat med regional karaktär där ursprunget 

är hundraprocentigt transparent. Mat som är typisk för den plats som besöks blir en allt 

viktigare del av resan, även på midsommar (Matlandet.se (4)2013). 

Ett återkommande drag som framkommer i just detta inlägg ligger i just 

temporaliteten eller ”timingen” i publikationen som ligger i samband med 

midsommar. I inlägget, där piggvar och löjrom omnämns i den speciellt framtagna 

midsommarmenyn, påvisas svensk kultur och svensk identitet. Liknande fokus på 

traditionen gäller timingen kring Siljalines lanserande av sillborden.  

4.4.1 Jordbruksverkets utsagor 

Texterna är i sig berättande och informativa, språkbruket är målande och många av 

nyckelbegreppen är lika så. Sverige lyfts fram som ett miljövänligt land i förhållande 

till andra länder. En bild ges av att Sverige är naturligt och att det svenska folket 

lever av och värnar om naturen. Det blir särskilt tydligt sett till när svenska 

företeelser får positiv uppmärksamhet i internationell press, dess motsats återfinns ej. 

Den svenska naturen framställs som en källa till god produktion. Den svenska 

djurhållningen framställs som en av de många anledningarna till god kvalitet. 
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Bloggen representerar olika aktörers arbete med Matlandet. Den svenska 

representationen lyfts fram på bloggen genom allt från små till stora evenemang, 

platser och produkter. De återkommande dragen i inläggen är framförallt samverkan 

mellan olika aktörer och den lokala produktionen av naturliga råvaror. Möten sker 

mellan producenter och konsumenter under olika slags event så som marknader och 

festivaler. Inläggen beskriver den svenska maten som innovativ, naturlig och ren och 

lyfter bland annat fram erkända kockar och restauranger samt entreprenörer. De 

personer som omnämns är ofta erkända och/eller entreprenöriella karaktärer som 

återkommande platsbestäms och tituleras. De värden som lyfts fram i texterna är 

representanter som går lite längre med sitt arbete med lokala matprodukter. De 

beskrivs ha ett högt engagemang, ihärdighet och en tilltro till matturismen och har 

genom samarbete och nyskapande lyckats komma en bra bit på vägen med sina 

företag. De senaste årens satsningar har lett till ökade möjligheter vilket sägs märkas 

hos konsumenterna. Produktionens utveckling inom företagen är något som framlyfts 

återkommande, små ideologiska produktioner som satsat på kvalité från början för att 

sedan erkännas och följaktligen expanderas. Sammantaget ses den svenska 

(själv)medvetenheten som vikten av representationen utomlands, som av största vikt 

för en lyckosam satsning lika Matlandet, vilket är en god sak. 

Identiterna som lyfts fram är antingen genom en betraktares ögon eller turistens, där 

svenskarna beskrivs som innovativa. Det manifesteras i olika rörelser och 

näringsidkare främst producenter, ambassadörer, entreprenörer men även 

konsumenterna. De beskrivande orden för den svenska maten och matproduktionen 

är lokalt, ren natur och naturligt. Genom att sammankoppla evenemang, restauranger, 

produktion och konsumtion till regioner och platser för att påvisa goda lokala 

exempel på en sund livsstil. Det svenska samhället menas visa hänsyn och värna om 

sin miljö, naturen och även djurens hälsa. I stödjandet av lokalt producerade 

matprodukter ”från grunden” framställs Matlandets arbete främja ett framlyftande av 

den närproducerade och rena maten in i hemmen och den svenska kulturen. Sidan 

lyfter återkommande fram flertalet liknande projekt som anspelar på svenska 

landsbygdromantiska ideal. Även själva medvetenheten om identitet är något som 

lyfts fram. Varpå det pågående arbetet med Sverigebilden utomlands ofta påvisas 

genom att ge exempel på svensk närvaro och potentiella framgångar utomlands. 

Expansion och visioner är återkommande i beskrivningarna av de personer och 
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företag som möts i reportagen. Hoppfullhet inför framtiden kopplas till det pågående 

arbetet som påvisar ökade möjligheter på en såväl lokal, inhemsk, europeisk och 

internationell marknad. Även den övergripande svenskheten konsumeras på 

Matlandet.se. Svenskars betingelse, nyfikenhet och medvetenhet väljer skribenterna 

även att lyfta fram i de internationella utblickarna. Det kan ses i hur New York 

Times beskriver svenskar, likt skator i sitt konsumentbeteende, som (skrupellöst) 

importerar internationella smaker och rätter och gör de till dess egna. Genom våra 

val att besöka olika restauranger lyfts det moderna fram som ett komplement till det 

traditionella och de inhemska svenska råvarorna för att lyfta maten och intresset för 

den. Svenskheten defineras aldrig rent ut. 

Produktionen framlyfts som unikt svensk och anspelar på hantverksmässighet, 

innovation och är tillverkad av svenska råvaror. Förädlingen och tillverkningen av 

osvenska produkter så som exempelvis engelsk cider, eller vin påtalas också. Så 

kallade typiska saker som svensk ost, svensk glass, alkoholfria matdrycker är särskilt 

återkommande. I dessa beskrivningar är renhet ett återkommande kvalitetshöjande 

drag, vilket ofta nämns i samband med hantverksmässig traditionsenlighet. Med 

evenemangen förlagda i närhet till produktionen, ökade samarbetet, vilket lyfts fram 

som en av bakgrunderna till de lyckade satsningarna. Expansion och visioner 

omnämns ofta i inläggen på sidan för att påvisa att arbetet går framåt. En ökad 

exponering i form av ansvarsfull produktion påvisas genom ekologiskt jordbruk, god 

djurhållning och transparens vilket framhålls av flertalet ägare. Även ökade 

samarbeten bidrar till ökade möjligheter att finna nya marknader och konsumenter. 

Jordbruksverket med Matlandet.se som samordnare av Matlandes producenter skapar 

möjligheterna att engagera det svenska folket, varpå det är folket som faktiskt 

producerar produkter att arbeta med. Svenskar arberar utifrån den svenska naturen. 

Konsumtionen äger rum på plats här och i samband med då. De småskaliga lyfts ofta 

fram i regionala och lokala sammanhang eller i samband med resor, vilket innebär att 

producent och konsument ofta möts på neutral mark hos en tredjepart, så som på en 

marknadsplats. Ett andra alternativ för konsumenterna är att åka till någon av 

producenterna eller deras partners för att få ta del av dessa produkter, som generellt 

inte finns tillgängligt i dagligvaruhandelns ordinära sortiment. Det i sig menas 

frambringa mervärden genom ovanlighet vilka båda ställs i relation till 
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produktionsteknik och metod som råvarutillgång och produktionens skala. En 

villighet att betala mer för olika mervärden framställs som unika blir en form av 

självklarhet och bilden av konsumenten som framställs av producenterna blir den 

medvetne kunden. Denne kräver och uppskattar genomskinlighet, lokalitet, autencitet 

och är villig att betala lite extra för varor som uppfyller ett eller flera av följande 

kriterier; rena, lokala, omsorgsfullt valda samt etiskt och/eller ekologiskt 

producerade. 

Den främsta regleringen utgörs naturligtvis genom kontrollen av vad som faktiskt 

publiceras. Sett till hur innehållet på sidan rör reglering är det främst kontroll genom 

att redogöra vem som säger vad, vilket innebär att sidan endast redogör för en tredje 

persons förhållningssätt. Exempelvis framställs kedjan från producent till konsument 

som något positivt, men mellanhändernas roll är överdrivet stor på vissa delar av 

marknaden idag. Då Jordbruksverket inte producerar produkterna till Matlandet kan 

de endast styra hur bilden av det framställs. 

Plats, lokalitet och temporalitet utgör en unik sfär för den goda sakens skull och de 

olika produkternas producenter öppnar upp och bjuder in till annars små interna och 

exklusiva marknader som är svårtillgängliga, utan att besöka lokala eller regionala 

ursprungsplatser. Mässorna och evenemangen visar således att det händer att 

producenterna flyttar på sig, för att under en begränsad tid möta olika grupper, 

intressenter och relaterade idkare i sin kärlek för god mat på gemensam mark, öppen 

för allmänheten. Genom att ge en återkommande positiv bild genom goda nyheter 

och lyckade framtåg, både internationellt och nationellt skapas en positiv svensk 

anda. Den sprids till det svenska folket genom publiceranden på väl använda sociala 

medier, så som Facebook, Instagram och Twitter likväl som på Matlandet.se. 

4.5 VisitSwedens Try Swedish 

Konsumtionen av restaurangbesök av internationella besökare i Sverige representerar 

idag 50 procent av turismkonsumtionen efter att ha ökat med 192 procent mellan 

åren 2000-2011 enligt ett pressmeddelande från VisitSweden (VisitSweden 2012-09-

10). Den svenska maten och livsstilen ger, enligt Thomas Brühl, ”positiva 

associationer till Sverige och stärker varumärket som ett modernt och progressivt 

land” (VisitSweden 2012-09-10). VisitSweden lanserar årligen nya projekt och 
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mataktiviteter för att marknadsföra och stärka bilden av den svenska matkulturen och 

dess smaker. Under hösten 2012 skapades mataktiviteter på de 12 

prioritetsmarknader VisitSweden har för att öka intresset för den svenska maten 

ytterligare. De bjöd på lunch på den Svenska ambassaden i Washington med 70 

matjournalister från Amerika. Några av Sveriges bästa kockar lagade mat åt 400 

matintresserade fransmän i Paris och i London gjordes Soho Square om till ett ”Fika 

Square” (VisitSweden 2012-09-10). En av de mer omskrivna och senast utförda 

aktiviteterna är Try Swedish in London. 

Try Swedish är ett koncept skapat av VisitSweden, Business Sweden och Sweden.se 

för att marknadsföra Sverige som matland och för att bjuda in matälskare från runt 

om i världen att prova och upptäcka svensk mat. På hemsidan beskriver de Sverige 

och den svenska matkulturen så här: 

Sweden is one of the up & coming culinary regions of Europe thanks to its diverse 

climate and unique approach to food. One of the birth places of new Nordic cuisine, 

which is currently sweeping through Europe, it is rediscovering its culinary heritage, 

embracing old gastronomic traditions & ingredients but in a modern way resulting in 

authentic and accessible dishes with influences from all over the world. From Skåne 

wine, West Coast seafood to reindeer reared in Jämtland Härjedalen the classes will 

offer a unique insight into Swedish cooking and a fantastic opportunity to discover the 

true nature of this culinary gem (TrySwedish.se 2013). 

Klasserna som ska hållas är därför unika och ordvalet fantastisk antyder på någonting 

konsumenten sent kommer glömma. Matlagningsklasserna beskrivs representera det 

sanna svenska. Den svenska matidentiteten målas upp som unikt i sitt segment med 

beskrivningen av svenskars unika ställning till maten. Landets olika 

klimatförhållanden är även det särpräglande för den svenska maten och har bidragit 

till att en ny Nordisk kokkonst har vuxit fram. Produktionen av svenska råvaror är 

bred och utspridd över hela landet, med allt från vin i Skåne till rådjur i Jämtland 

Härjedalen. 

Majoriteten av texten på websidan liknar den skriven i visionen av Matlandet och är i 

många fall till och med densamma. Regionaliseringen av den svenska maten används 

för att skilja på de olika rätterna och smakerna vilka enligt beskrivningen är 

influerade av regionens klimatzon. På hemsidan beskrivs det även hur Sverige högt 
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värderar god mathållning och hur alla aktörerna arbetar för att bryr sig om djurens 

och naturens välmående. Det står även skrivet att “ vi arbetar med intresset för bra 

mat - inte bara mat som är bra för dig, utan som även är bra för framtiden” 

(TrySwedish 2013). På sidan finns bilder på skog, korgar med svamp och bär, grisar 

som blir matade med “riktig” mat och ängar för att lyfta fram det rena, äkta och 

naturliga med den svenska maten. 

Try Swedish in London är en av många aktiviteter lanserade inom Try Swedish 

konceptet. I november i år samlades 400 britter i matlagningsstudion ”Aveqia” i 

London tillsammans med den brittiske matprogramledaren Gizzi Erskine, 

Storbritanniens vinnare av ”The Great British Bake off” Edd Kimber och den 

svenska matprofilen Jens Dolk. De tre matprofilerna ledde matlagningsklasser under 

en hel helg baserade på svenska råvaror och recept. Evenemanget är en del av 

konceptet Mitt Kök och ett samarbete mellan VisitSweden, Tourism in Skåne, 

Västsvenska turistrådet, Göteborg & Co, Jämtland Härjedalen Turism, TV4, Aveqia 

och bageriet Fabrique (ett svenskt bageri i London). Målgruppen för deltagarna på 

klasserna var ”matintresserade och kulturellt nyfikna människor, som söker nya 

spännande upplevelser och gärna sprider inspiration i sina mästerverk” (VisitSweden 

2013-11-20). 

På tryswedish.se beskrivs eventet på följande sätt: 

Whether it’s food, drink or just living, the Swedish seem to hold the secret of how to do 

it in style. Now Londoners everywhere get the chance to ‘Try Swedish’ for themselves – 

with three days of master classes hosted by TV Chef Gizzi Erskine and BBC’s ‘Great 

British Bake Off’ 2010 winner Edd Kimber. The master classes will be a culinary 

exploration around Sweden’s natural larder. Guests will enjoy cooking, tasting and 

learning about food and drink from Sweden’s most epicurean regions – West Sweden 

with Gothenburg, Skåne and Jämtland Härjedalen and learn directly from three 

experienced chefs and drinks experts from Sweden. Gizzi Erskine will host master 

classes and take guests through a three course “Compass Menu” where they will cook 

and taste the very best of Sweden’s natural larder together with the amazing variety of 

beverages the country has to offer. On Saturday, Edd Kimber’s Saturday baking 

sessions will focus on Fika with uber cool Swedish bakery Fabrique. Here, guests can 

immerse themselves in Swedish past time of Fika and learn the art of Swedish baking 

with the champion of the Great British Bake Off 2010 and the London’s finest Nordic 

baking specialists (TrySwedish.se 2013). 

http://www.vastsverige.com/en/Food-culture-and-experiences-in-West-Sweden/
http://www.goteborg.com/en/Eat/Eat-Startpage/
http://visitskane.com/en/theme/mat-dryck
http://jamtland.se/index.php/en/food-gastronomy/food/gastronomic-activities
http://fabrique.co.uk/
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Den svenska livsstilen höjs till skyarna där svenskarna kan tolkas som experter på 

hur människor lever i stil. Genom att lära sig om den svenska maten får londonbor 

den exklusiva möjligheten att testa på detta liv. I texten kring evenemanget lyfts de 

stora kockarna fram som ett sätt att marknadsföra det. Bilder visasäven på hemsidan 

av rena, moderna kök och mat som ger en känsla av lyx (ostron). Ett bestämt schema 

samt en meny för vad som lagas visas. Maten som tillagas är kopplad till de olika 

regionerna som lyfts fram hos VisitSweden likväl som Try Swedish 

(Jämtland/Härjedalen, Västkusten, Göteborg och Skåne) (TrySwedish 2013). 

Huvudfokus under evenemanget låg på att sprida det i sociala medier så som 

Facebook, Twitter och Instagram, samt i brittiska mediekanaler. Utav de 400 

medverkande deltagarna fanns stora matbloggare och journalister från bland annat 

BBC och The Telegraph. Alla deltagare ombads vara med i en tävling, vilken 

fortlöpte under hela helgen, där matbilder skulle taggas med #tryswedish och en 

vinnare valdes ut. Beräknat har bara de två brittiska tv-profilerna Gizzi Erskine och 

Edd Kimber sammanlagt 77 000 twitterföljare, så en stor spridning av evenemanget 

beräknades ske (VisitSweden 2013-11-20). Vidare skickar VisitSweden utvalda 

journalister till Sverige på pressresor för att de ska få uppleva landet på riktigt 

(VisitSweden 2013-11-20). I övrigt sände även TV4 ett avsnitt av Mitt Kök från 

London där Lisa Lemke besökte studion när en matlagningskurs hölls där hon 

bakade tillsammans med Edd Kimber (TV4 2013). 

4.5.1 VisitSwedens utsagor 

Sverigebilden eller produkten Sverige innefattar Sverige, svenskar och svenskhet 

som alla är naturligt formade företeelser av det svenska klimatet och kulturen. 

Svenskar har blivit nyfikna och medvetna om identiteteten och hur de uppfattas 

utomlands.  Den svenska naturen beskrivs genom råvarors naturliga uppkomst och 

dess mångsidighet på grund av landets varierande klimat. Landet eller regionen 

Sverige lyfts fram och representeras som ett tidigare förhållandevis okänt och 

oupptäckt naturligt skafferi. Men med den Nordiska kokkonstens pågående intåg i 

Europa återupptäcker den sig själv och förfinar sitt naturliga arv. Det visar 

svenskarna och Sverige som en destination i ett utvecklingsskede med stor potential 

och  som delaktig upphovsman till new Nordic cuisine som just nu sveper över 

Europa.  
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Representationen av den svenska maten och kulturen beskrivs som ren och naturlig, 

vilket visas genom de naturliga råvarorna som används i matlagningen under 

evenemanget samt i beskrivningen av den svenska maten och livsstilen på hemsidan. 

Sverige beskrivs som ett naturligt skafferi och användandet av erkända kockar och 

bagare visar på finheten i den svenska maten vilket beskrivs med det engelska ordet 

“finest”. 

“Whether it’s food, drink or just living, the Swedish seem to hold the secret of how 

to do it in style”. Den svenska identiteten beskrivs som unik och någonting som bör 

eftersträvas. Den svenska livsstilen är komplett och görs i stil enligt texterna ovan. 

Texten är både informativ som deskriptiv med ett målande språk av den svenska 

maten. Ordvalen påvisar och anspelar på mottagarens etablerade sverigebild som rör 

design och invånare, vilket ger två sidor, en ny och en gammal. Detta kan ses i hur 

svenskarnas benägenhet att ”Fika” framhålls särskilt i beskrivningen av dag två för 

Try Swedish-evenemanget. Ordet fika behålls på svenska, för att påminna om dess 

unikt svenska företeelse. Det är en aktivitet som presenteras som ett avancerat 

livsnjutande, som utförs av allmänheten i landet. Tillsammans med sina Svenska 

expertrådgivare från Londons egna och bästa svenska bageri ska de hjälpa besökarna 

att baka och fika, vilket även visar att svenskarna redan är etablerade i London. 

Sverige framställs likt en kulinarisk region, genom sitt unika klimat och 

förhållningsätt till mat. Det förankrar och stärker naturen i Sverige som är en delaktig 

upphovsman till new Nordic cuisine, en pågående trend, som innefattar innovation 

och tradition, vilket även återspeglas i de nämnda svenskproducerade råvaror. Vin 

som är något sydligt och står i kontrast till den etablerade bilden av Sverige med 

renar i Norrland och med vilt och kargt som tradition. Även skaldjur från en specifik 

region, Västkusten, presenteras som något exklusivt och viktigt för den svenska 

måltiden.  

Try Swedish in London produceras av Svenska och Brittiska aktörer med förankring 

till olika delar av produktionen av Matlandet. Varpå den färdiga produkten 

(matlagningsklasser) präglas av aktörernas involvering i projektet. Några av 

aktörerna som bidrar till evenenemanget är VisitSweden, Tourism in Skåne, 

Västsvenska turistrådet, Göteborg & Co och Jämtland Härjedalen Turism. På menyn 

för klasserna används speciella råvaror från just Skåne, Västkusten samt 
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Jämtland/Härjedalen så som ren, ostron och vin. De råvaror som lyfts fram är inte 

vad den typiska svensken äter i vardagen, utan kan snarare ses som “lyxiga”, varpå 

Fika kommit att representera vardagen. Typiska svenska råvaror som ren (från norr) 

blandas med otypiska råvaror som vin (från Skåne i söder) och svenska skaldjur från 

västkusten. Alla har gemensamt att de upplevas som exotiska genom att anspela på 

en existerande sverigebild av ett kallt och kargt nordligt vinterlandskap. En 

mästerklass i matlagning leds av en brittisk matlagningsprofil från The BBC, som 

komponerat en trerätters “kompassmeny” av några, inte alla, av de bästa svenska 

råvarorna från det traditionella naturens skafferi Sverige utgör. Några av Sveriges 

bästa kockar och dryckesexperter hjälper till att förhöja måltiden med passande 

(svenska) drycker. Detta påminner även om att matlagning är svårt, men går att lära 

sig. En ska även respektera naturen och råvarorna, vilket är ett synsätt som 

svenskarna har på tillvaron. Det härstammar från långt stående traditioner präglade 

av ett liv i ett hårt klimat, vilket har format ett unikt och modernt förhållningsätt till 

mat och kokkonst. Det påstås även ha påverkat livet i stort. 

Londonbor möts över en måltid och lär sig om Sverige och dess mat. De som 

besöker evenemanget i fråga ombedes att publicera evenemanget på nätet via sociala 

nätverk. De som närvarar får chansen att konsumera det bästa av Sverige under två 

dagar, autentisk och modern svensk mat på plats i London. De lär sig direkt av 

erkända områdesexperter som inkluderar svenska experter och likasinnade 

entusiaster. De råvaror som lyfts fram är inte vad den typiska svensken äter i 

vardagen, utan kan snarare ses som “lyxiga” och utförs av experter. Under dag ett 

inriktar sig experterna åt matlagningen. Under dag två förskjuts fokus till Fika vilket 

lyfts fram mer likt en vardagssyssla. Det ger upphov till möjlighet för viss reglering. 

Ett medvetet val görs av evenemangets skapare vid användandet av maten till 

matlagningsklasserna och så sett sker en form av reglering. Ren, ostron och vin får 

vara några av de råvaror som representerar den svenska maten medan potatis är något 

som exempelvis inte tas upp. Genom de exklusiva råvarorna får dag ett en mer 

exklusiv touch. Matlagningsklasserna riktar sig till den mer kunniga besökaren, samt 

är dagens presentatör ett mer erkänt och auktoritärt namn inom den engelska 

matlagningsvärlden. Dag två har en högre grad av interaktion och en mer informell 

vardagston. Dag två beskrivs dessutom mer kortfattat än dag ett. Evenemanget lyfter 
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fram det lokala svenska bageriet vilket betyder att besökarna får en permanent plats 

att återbesöka hemma i vardagen. Den svenska bilden som presenteras genomgående 

behandlar just stil, ett ordval som anspelar på en viss medvetenhet kring svensk och 

eller nordisk design. 

4.6 Utsagornas teoretiska implikationer 

I och med att målgruppen kan förklaras som turister, vilka eftersträvar en kulturell 

upplevelse (Löfgren 1999; Amin och Thrift 2004), blir det möjligt att i stor 

utsträckning bortse från demografiska aspekter. Snarare ses det till en mer 

marknadsorienterad segmentering baserad på intressen och därmed kopplas till 

individens kulturella kapital. Det stämmer överens med aktörernas uttalade 

målgruppsinriktning och passar väl in i Hall och Sharples modell (2005). Betraktas 

Matlandet som ett imageskapandeverktyg för att påverka sverigebilden blir det 

möjligt att genom Morgan och Pritchards (1999) fyra imagefunktioner se hur 

Matlandet uppfyller alla dessa funktioner. Det är ett påstende som styrks av Eriksson 

(2013). Sett till de fem utsagorna i du Gays (1999) kulturella cirkel så har alla dessa 

en del i skapandet av den svenska bilden eller imagen.  

Representation är det kulturella språk som används för Matlandet och det är även det 

som förväntas göra konsumenten intresserad av produkten (du Gay 1997). I detta fall 

är målgruppen turister, vilket innefattar såväl svenska medborgare som 

internationella potentiella turister. Det främsta fokuset vilar på Sverige som 

destination och dess regioner, vilka lyfts fram genom mindre aktörer och engagerade 

människor. Platsen skapar sedan en arena för möten mellan de engagerade 

personerna vilka tillsammans skapar något utöver det vanliga. Jordbruksverkets 

representation av Matlandet sker i samband med framlyftandet av det lokala, 

samarbeten mellan mindre aktörer och naturliga råvaror. Producenter och 

konsumenter möts genom skapandet av mindre evenemang  där producenterna får 

chans att förmedla och kommunicera med konsumenterna. VisitSwedens 

representation av Sverige och Matlandet handlar i större del om den svenska 

livsstilen och det unika med den svenska kokkonsten och det naturliga svenska 

råvarorna. Det stämmer väl överens med Morgan & Pritchards (1999) beskrivning 

om marknadsföringens imageskapande funktioner. 
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En identitet är enligt du Gay (1997) ofta ofullständig och skapas genom ett subjektivt 

jämförande av ett flertal ackumulerade delar. Den främsta skillnaden mellan de två 

ses enklast ur perspektiven producent och konsument. Använder vi oss exempelvis 

av nyckelbegreppet svenskhet vilket kan ses som den dominerande delen i utsagorna 

rörande identitetssteget i VisitSwedens framställning, blir styrkan med denna 

ofullständighet särskillt tydlig. Eftersom definitionen av svenskhet är subjektivt 

skapad leder detta till att fler personer kan identifiera sig med begreppets kulturella 

anspråk. Den svenska maten och Matlandet blir på så vis båda bidragsfaktorer till 

turisternas och svenskarnas kulturella kapital genom just identitetsskapandet. I 

Jordbruksverkets projekt vilar framtoningen på den svenska identiteten som 

innovativ, naturlig och värnande om naturen och människorna, främst på 

landsbygden. VisitSweden skriver istället om Sverige som upphovsman till “new 

Nordic cuisine”. De skriver även om ett nytt och gammalt Sverige, vilka förenas i 

den svenska kokkonsten för att skapa nytt och trendigt.  

Produktion är enligt du Gay (1997) den aspekt som ser till hur Matlandet avses 

skapas och sedan användas. Produktionen av maten och Matlandet beskrivs av 

Jordbruksverket som ansvarsfull, hantverksmässig och traditionell, något som kan 

liknas med de associationer som förknippas med exempelvis champagne. (Hall & 

Mitchell 2005). Olika aktörer samarbetar för att skapa evenemang inom Matlandet 

och det är någonting som beskrivs som viktigt. Även för VisitSweden är samarbeten 

viktigt, Produktionen och Matlandet beskrivs i samband med unika och eftertraktade 

råvaror som ren och ostron. VisitSwedens produktion av Matlandet skapar en exotisk 

produkt av Sverige.  

Konsumtion bygger enligt du Gay (1997) vidare på det skapade värdet mellan 

samspel och hur den skapas av mottagaren, och ser till varför den konsumerar 

såkallade högkvalitativa upplevelser i form av mat. Konsumtionen i sig ses som en 

gynsam företeelse och behandlas främst som en tillväxtfakor, vilket stämmer överens 

med tidigare forskning (Chi etc. al 2013; Eriksson 2013; Hall & Mitchell 2005; Quan 

& Wang 2004). Konsumtionen beskrivs av Jordbruksverket som eftertraktad och 

exklusiv då de lokala råvarorna  representerar både och. Konsumenten som deltar på 

evenemangen är medvetna om betydelsen av att konsumera lokalproducerat då det 

anses vara ett hållbart konsumtionssätt. Genom VisitSwedens TrySwedish-
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evenemang lär sig deltagarna att konsumera som svenskarna beskrivs göra. Genom 

att konsumera ett axplock av Sveriges bästa råvaror i en miljö av likasinnade är 

undertonen framförallt variationen i utbudet  som fråmgår i konsumtions delen. 

Reglering behandlar enligt du Gay (1997) normativa såväl som skrivna regler vilka 

dikterar den förmedlade bildens villkor. Beaktas Anderssons (2011) påståenden om 

maktförhållanden i produktionen av kunskap tillsammans med Dahlsteds (2011) samt 

Morgan & Pritchards (1998) påståenden om över- och underordnadskap, kan vi på 

websidorna se hur bilden regleras  i minst två steg. Dels kontrolleras innehållet i 

evenemangen genom sina skapare, och sedan kontrolleras detta återigen genom 

websidan. Detta gäller båda projekten vilka är till för att skapa medvetenhet om det 

pågående arbetet med Matlandet. Marknadsföringen lyfter fram lyckade projekt med 

en positiv attityd till satsningen respektive det bästa av Sverige, vilket innebär att inte 

alla inkluderas. Sett till de politiska implikationerna som behandlats av Andersson, 

Ek & Molina (2008) kan denna form av styrande ha allvarliga konsekvenser för den 

demokratiska ordningen, då dessa så kallade frivilliga nätverkande löper stor risk att 

bli exkluderande. (Dahlstedt 2011) 

Sammanfattningsvis påvisar alla ovan stegen att arbetet med Matlandet påverkar hela 

värdekedjan från EU-politisk nivå ned till den lokala bonden. Det kan tolkas i 

enlighet med Amin och Thrifts (2004) påståenden om hur den kulturella ekonomin 

verkar genom att förändra hela värdekedjan, genom en hybridprocess av kulturella 

och ekonomiska strävanden (Amin & Trift 2004; Smith & Robinson 2006). Präglade 

av en gemensam tilltro till matturismen som ekonomisk tillväxtfaktor på en regional 

nivå (Chi et al 2013; Everett & Aitchison 2008; Hall & Gössling 2013; Eriksson 

2013). 
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5 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsena av analysen och studien, därefter ges förslag på 

fortsatt forskning. 

5.1 Matlandets intertextualitet 

Efter jämförandet av Matlandets framställning av Jordbruksverket och VisitSweden 

drar vi slutsatsen att bilden av Sverige skiljer sig åt. En av de största skillnaderna 

ligger i hur de båda aktörerna presenterar Matlandet till konsumenterna. 

VisitSwedens övergripande arbete fokuserar mer på representationen av den svenska 

kulturen/identiteten. Jordbruksverket visar på ett större fokus på produktionen av 

själva Matlandet, genom samverkan och nätverkande i linje med aktörernas uppdrag. 

De återkommande gemensamma utsagorna för Matlandet utgörs främst av 

platsbundenhet, tidsbundenhet och aktivt deltagande, som tillsammans med kända 

namn kombineras och används för att legitimera och poängtera de gjorda 

maktanspråken. 

Det är just gällande maktperspektivet rörande de systematiska självreprsentationen 

som vi upplever diskursanalytiska förhållningsättet visat sin styrka till skillnad från 

en vanlig innehållsanalys. Det ses i hur de två aktörerna arbetar med 

platsmarknadsföring mot olika marknader vilket resulterat i två skilda bilder av 

Matlandet. VisitSwedens arbete anses vara det bästa sättet att marknadsföra bilden av 

Matlandet utifrån deras perspektiv av den internationella marknadsföringen. Likaså 

ser Jordbruksverket sitt arbete på samma sätt. De har gemensamt att det omvandlar 

Matlandet till en produkt genom marknadsföring. 

VisitSwedens representation av Matlandet innehåller säljande och målande bilder av 

det sanna svenska, en livsstil som representerar stil och klass och en kultur som är 

relativt oupptäckt, om inte underskattad. Jordbruksverket däremot representerar 

Matlandet genom att lyfta fram samverkan mellan lokala producenter och 

entreprenöriella aktörer. Identiteten av Matlandet präglas därefter av “new Nordic 

cuisine” från VisitSwedens sida och affärsmässiga entreprenörskap från 

Jordbruksverkets. 
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Vi vill med ovanstående argument påstå att den kulturella ekonomin inte är en 

självklar enhet som Amin och Thrift (2004) skriver, eftersom Matlandet är ett 

exempel där den är delad. VisitSweden är den aktör som marknadsför Matlandet till 

de internationella turisterna för att skapa ett kulturellt värde på Sverige som 

destination. Jordbruksverket däremot, med sitt nationella arbete, marknadsför 

Matlandet som en ekonomisk möjlighet för landet att växa som turistdestination 

genom att satsa på att skapa så kallade unika upplevelser i landet tillsammans med 

mindre aktörer. 

Vi vill vidare påstå att arbetet med Matlandet är mycket utspritt och splittrat både 

geografiskt och demografiskt. Många olika aktörer ska samarbeta och samspela för 

att skapa en produkt som Matlandet,  skriver Eriksson (2013). Det gör arbetet med att 

skapa en enhetlig bild av produkten svår. Även det ovan nämnda maktperspektivet 

bidrar till detta splittrade arbete. En småskalig produktion av produkten till en början 

hade gynnat etablerandet av Matlandet och bilden av den i det långa loppet. Därefter 

hade Matlandet kunnat växa från en stabilare grund. 

5.2 Vidare forskning 

För vidare forskning om Matlandet rekommenderas framförallt en utgångspunkt i 

Dahlstedts (2011) påståenden att det existerar ett gap mellan teori och praktik för 

politiska utvecklingsprojekt som Matlandet. Han påstår att ambitionen är hög, men 

att det sedan inte tillsätts tillräckliga resurser för att nå visionen i det slutgiltiga 

genomförandet. Vi har sett liknande tendenser för Matlandet och därför skulle 

fortsatt forskning kunna analysera vad det beror på att visioner så som Matlandet inte 

når sina mål (Kontigo 2013). Ett annat förslag på vidare forskning är att se närmre 

på; Hur engagerade är det svenska folket i satsningen på Matlandet? Vad vet de om 

visionen om Matlandet? Vi skulle rekomendera vidare forskning där dessa två frågor 

står för grunden av en studie. Om en enhetlig bild av Matlandet ska kunna skapas 

behöver även svenska folket, i större utsträckning än idag, vara delaktiga i arbetet 

enligt vår mening.  
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