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Abstract

Uppsatsens syfte är att, med hjälp av postkolonial teori belysa matens roll i några personers migration 

till Sverige. Nio stycken informanter har berättat om sina erfarenheter och minnen av hemlandets mat 

och maten i Sverige och på olika sätt diskuterat sin personliga och kollektiva utveckling ur ett mat-

perspektiv. Resultatet visar att mat spelar en viktig roll för gemenskaps- och tillhörighetskänslan i 

sociala situationer samt att informanterna ibland upplever att de hamnar mellan två kulturella gemen-

skaper, ett slags ”third space” med möjlighet att föra dessa närmare varandra med hjälp av hybrid-

isering. Mat blir då ett konkret sätt att både se och upptäcka den utvecklingen men också någonting att  

bygga nya gemenskaper runt. 

Nyckelord: Mat, hybridisering, identitet, postkolonial teori, etnologi, migration.
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1. Inledning

1.1 Mat, plats och gemenskap

En man vandrar med bestämda steg utmed stranden. Han bär stolt den svenska fanan över axeln. Den 

fladdrar friskt i den milda sommarvinden samtidigt som solen sakta sjunker ned i det lugna havet bakom  

honom. Landet är korsat, varje del är upptäckt och erövrad. Där, i dagens sista solstrålar - på klippans  

yttersta spets sätter han bestämt fanan i jorden och sträcker ut armarna som för att omfamna hela sitt  

rike.

Det skulle kunna vara en 350 år gammal skildring av en europeisk sjöfarares landsstigning, i någon för 

honom avlägsen och oupptäckt del av världen, hämtad från historieskrivarens anteckningsbok. Men det 

är det inte. Det är min beskrivning av vinjetten till tv-programmet Den stora matresan från 2011 och 

mannen i fråga är tv-personligheten, kocken och skådespelaren Per Morberg. I serien, som går ut på att 

identifiera den genuina svenska maten, reser Morberg runt i Sverige som en kolonialherre i matens tjänst 

och lyfter fram en viss typ av mat och en viss typ av råvaruproduktion som det ideala, det genuina - det 

svenska. Detta synliggör en trend som vuxit de senaste åren i tv-program, tidningar, bloggar och böcker. 

Mycket fokus ligger på livsstil och medvetenhet. Mat tillskrivs genom exponeringen i media mängder 

av värden bortom de rent näringsmässiga (Bell & Valentine 1997:5f). Det kanske mest märkbara är ideal 

om hur mat är vägen till det rätta, mest hälsosamma, ekonomiska och hållbara sättet att leva för den 

enskilda individen. Per Morbergs Den stora matresan är ett exempel på hur konsumtion av en viss typ 

av mat anspelar på en viss livsstil och en särskild typ av svenskhet. 

I en allt mer globaliserad värld där maträtter, kryddor och råvaror i hundratals år förflyttat sig över 

världen och influerat och reformerat människors matlagning gång på gång är nationell förankring 

fortfarande central – matens ursprung, antingen rätten eller råvaran, beskrivs ofta med nationella termer.  

Detta trots att maten i fråga nu finns i andra kontexter och snabbt förflyttar sig till nya (Harvey i 

Bell&Valentine 1997:9) Talet om, och sättet att tänka kring, nationell mat eller ”vår mat”, som till  

exempel i titeln på Jamie Olivers senaste kokbok Jamie´s Great Britain – over 130 reasons to love our  

food, avgränsar en viss typ av mat och skapar samtidigt genom definitionen av ”vår mat” även ”deras 

mat”. Att mat ofta diskuteras och benämns i nationella termer; svensk mat, italiensk mat, kinesisk mat  

och så vidare, antyder vidare att mat är starkt sammankopplat med geografiska platser i form av 

nationalstater och därigenom även med människorna som bor där. 
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Det jag vill titta närmare på i den här uppsatsen är matens roll i människors möten med nya samhällen 

och länder. Maten finns där människorna finns - mat är hemma. Traditionerna, kulturen, historien, 

landskapet och klimatet påverkar hur maten ser ut och vad den består av. Vad händer med människors 

matvanor och självbild när man flyttar, från den plats där man växt upp - med alla traditioner, maträtter  

och kulturella tillvägagångssätt, till ett annat land, får nya intryck och eventuellt en till plats att kalla för  

hem? En plats som kanske är helt annorlunda än den man kommer ifrån. Vilken roll spelar egentligen 

maten i människors migration och mötet med ett nytt land och nya människor - kan man ”bli svensk” 

utan att äta sill på midsommar? 

Migration handlar grovt sett om att komma från ”Dem” och försöka bli en av, eller i alla fall fungera 

tillsammans med - ”Vi”. Genom att belysa matens roll i människors möte med Sverige vill jag 

undersöka de maktrelationer, härskartekniker, det utanförskap och den gemenskap som sätts i spel när 

kompromisser och kulturkrockar i det vardagliga - förgivet tagna, kolliderar med majoritetskulturer och 

historiska arv i ett nytt samhälle, samt se i vilken mån mat kan fungera både som gränsöverskridande 

mötesplats och/eller exkluderande återvändsgränd. 

Anledningen till att jag tar avstamp i Per Morbergs Den stora matresan beror på att programmet och de 

ideal och perspektiv på mat som syns där funnits med under hela tankearbetet med den här uppsatsen 

och på många sätt varit något att både bolla idéer mot och hämta tankar ifrån. Tanken har aldrig varit att  

göra en kritisk analys av Den stora matresan eller mat i media överhuvudtaget. Men genom att följa 

debatten kring programmet och se avsnitten har jag skaffat mig stoff till frågeställningar, fått tankar om 

mat och svenskhet, sett nyanser av utanförskap genom mat och hur människor kommunicerar en 

identitet och ett ursprung med hjälp av mat. 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att belysa hur identitet och tillhörigheter, hos några personer som migrerat till  

Sverige, förhandlas och gestaltas genom mat – mer specifikt hur mat, i både fysisk och symbolisk form, 

samt förändringar i matvanorna påverkar deras identiteter och sociala relationer.

Jag ställer följande frågor till materialet:

1. Vad ser informanterna som svensk mat och hur kom de i kontakt med den? 

2. Är det viktigt att ta till sig svensk mat när man migrerar till Sverige?

3. Hur ser förhållandet mellan informanternas etnicitet och matvanor ut och vad händer med den 

kopplingen i och med migrationen till Sverige? 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter

Postkolonial teori undersöker hur den europeiska kolonialtiden, de ideal och maktrelationer som 

etablerades då, fortfarande idag påverkar och spelar roll för hur vi uppfattar världen, och människorna i 

densamma (Said 1978:9). Det som gör postkolonial teori relevant i det här fallet, och i många andra, är 

dess förmåga att nyansera omvärlden och dikotomier. Det handlar inte bara om makronivå som öst/väst 

och vi/dom, det handlar om relationer och möten som dagligen utspelar sig, maktförhållanden där de 

inblandade har en hierarkisk ordning till varandra och som går att hitta överallt. I skolan, på arbets-

platsen, i familjen - tankar som har sitt ursprung i det koloniala Västeuropas tankevärld och som lever 

vidare. Postkolonialismens medvetenhet och förmåga till synliggörande av det dikotoma tänkandets 

ofullständighet och diskriminerande sidor, uppmärksammandet av dess ständiga närvaro och i vilket 

sammanhang och med vilka syften de tillkommit, är avgörande för hur till exempel integration och 

jämlikhet kommer fungera i framtiden. 

1.4 Andrafiering - Vi och Dem

Ett centralt begrepp inom postkolonial teori är gränser. Gränser existerar, de har ett syfte och de är svåra 

att överskrida. Gränser mellan världsdelar, nationer, kulturella grupper och inte minst enskilda 

människor. Gränser som man tittar över för att få syn på vad man inte är och därigenom forma bilden av 

sig själv (Berg 1998:169). I grund och botten var det en strategisk doktrin för att försvara och motivera 

de koloniala rövartåg som bedrevs av de europeiska kolonialherrarna och som måste förstås utifrån 

industrialismens intåg i Europa. Dåtidens skarpaste hjärnor skapade ett sätt att se på världen som ett 

slags vetenskaplig grund för koloniseringen. Att alla vägar ifråga om råvaror, material och inte minst 

arbetskraft strömmade till Europa från avlägsna delar av världen hjälpte till att forma tanken om Europa 

som alltings centrum och övriga världen som ”resten” (Berg 1998:170). Andrafieringens kärna och 

ursprung kan översiktligt presenteras på detta förenklade sätt, men jag vill kort nämna att det naturligtvis  

är mer komplicerat än så. Jag tänker framför allt på att det inte är någon skrivbordsprodukt utan dessa 

tankestrukturer genomdrevs med mängder av både fysiska och ideologiska övergrepp. Till exempel bröt 

kolonisatörerna konsekvent mot de grundläggande regler på vilka deras egna nationalstater vilade och 

som man sade sig vilja föra vidare till de människor som var icke upplysta, nämligen frihet, jämlikhet  

och broderskap (Berg 1998:173-175). En komplett genomgång av alla koloniseringens variabler som går 

igen i tankestrukturer än idag är allt för omfattande för att göras här så jag nöjer mig med att bara nämna 

dess komplexitet och vilka sammanhang de kommer ifrån. Vad som är  relevant i detta fall är att under 

många hundra år har Europa, bland annat genom det som Edward Said kallar för ”orientalism”, 
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konstruerat bilden av sig själv som Orientens motsats för sina egna syften. Orienten är en produkt av 

västliga diskurser vars slutgiltiga mål är att fastslå den europeiska identiteten som överlägsen alla andra,  

både på individnivå och makronivå (Said 1978:3-9).

Att skapa ”en Andre”, andrafiering, kan mot denna bakgrund ses som att frånta någon rätten att 

definiera sig själv och istället definiera honom utifrån egna vinstsyften. Orientens tillskrivna oförmåga 

att definiera sig själv är en av grundstenarna i maktförhållandet mellan Väst och Orienten. Det har 

konstruerat en bild av Orienten som statisk och svår att nyansera och förnya. Den klassiska synen ála 

Tusen och en natt är svår att tvätta bort, vilket underlättar för användandet av den för andrafiering och 

att stereotypen på så sätt lever vidare (Said 1978:300). 

En av Edward Saids huvudpoänger med boken Orientalism är att visa på det absurda i att föreställningar 

och tankar om Orienten, rotade i kolonialismens ideal, fortfarande tillåts leva kvar. Framförallt då det är  

bevisat att kulturer som möter varandra, oftare än inte, utbyter erfarenheter och lärdomar som gagnar 

båda. Mer om detta i nästa avsnitt. Det är heller inte så att Orienten är passiv i sin relation till Väst. De 

närmar sig ständigt varandra och det är absolut inte så att det enbart är västvärlden som kanaliserar ideal 

till Orienten, det är lika mycket som går i motsatt riktning (Said i Berg 1998:183-185).  Den största 

förtjänsten med andrafiering som teoretiskt verktyg i den här studien är dess förmåga att synliggöra 

maktrelationer mellan människor, inbäddade i det vardagliga, hur de finns och uttrycks genom mat och 

dessutom sätta dessa maktrelationer i en historisk och global kontext.

1.5 Hybridisering 

Hybridisering innebär, i väldigt förenklad mening, att två eller flera olikheter – i här fallet två olika  

kulturer – möts, påverkar varandra och förändras i detta möte. Detta sker huvudsakligen i kulturella, 

politiska och kanske framför allt språkliga möten (Laragy 2011). 

Ett viktigt begrepp inom hybridisering är ”The Third Space” som kanske främst använts och definierats 

av Homi K Bhabha. Det är namnet på den ”plats” eller snarare kanske den referensram som uppstår när 

två olika kulturer möts. Det viktigaste med detta ”third space” är enligt Bhabha möjligheten att skapa en  

annorlunda miljö med nya villkor och maktrelationer och sätt att identifiera sig med omvärlden (Bhabha 

i Rutherford 1990:211).
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Mat återfinns främst i kulturella möten men kan för den delen också ha både politisk och språklig 

påverkan på samtiden och omvärlden. Om koloniala tankegångar, västs överlägsenhet mot resten av 

världen, får mycket av sin kraft från tankar om – som vi tidigare sett, Orienten som stagnerad, under-

utvecklad och primitiv så innebär alltså hybridisering att all utveckling hos alla kulturer är beroende av 

att man ger och tar av varandra. Där blir skillnaderna mellan olika kulturer och världsdelar plötsligt den 

viktigaste tillgången för utveckling och de möts på andra, jämnare villkor (Bhabha 1994:4). Det kanske 

mest centrala och viktiga med hybridisering, både för mänsklighetens framtid i stort och primärt för 

detta arbete, är dess potentiella förmåga att leda tankebanorna bort från det dikotoma tänkandet och in  

på ny mark och nya gemenskaper genom - ”the third space” (Prabhu 2007:1 & Bhabha i Rutherford 

1990:211). Det öppnar dels för en ökad förståelse och tolerans i samhället, men också – i term av 

vetenskapligt begrepp, för möjligheten att omdefiniera och ersätta gamla koloniala synsätt och tanke-

modeller med nya.

Det är viktigt att påpeka att när man talar om hybridisering så menas främst relationer i västvärlden,  

mellan säg européer och personer i diaspora bägge inom ramarna för ett och samma samhälle. Ofta 

gäller det dessutom relativt välbärgade personer i diaspora. Hybridisering i praktisk mening är alltså inte 

möjligt för alla. Anjali Prabhu menar att fattiga i diaspora och personer kvar i hemlandet inte påverkas  

på samma sätt av eventuella gränsöverskridanden som sker på andra platser. För dem fortsätter koloniala 

ideal att dominera (Prabhu 2007:12). Det utgör en begränsning med begreppet som är viktig att ha med 

sig, och det är också viktigt att komma ihåg att hybridisering inte är en process som är smärtfri. Den 

innefattar uppgörelser med koloniala minnen och erfarenheter som i många fall är djupt rotade och 

väcker gamla maktrelationer till liv. Jag nämner detta mest för att illustrera att hybridisering inte är en  

självklart utstakad väg mot ett bättre samhälle. Men det är en start och med de förbehåll som jag angett  

utgör det som begrepp ett relevant som teoretiskt verktyg för denna studie. 

Kombinationen av andrafiering och hybridisering som teoretiska verktyg erbjuder möjligheten att  

synliggöra intressanta aspekter av mat. Hybridisering i synnerhet lämpar sig väldigt bra just i 

kombination med mat då i princip all mat som äts i världen, på något plan, är hybrider från olika möten 

mellan människor, råvaror, tillagningstekniker, kulturer och länder. Det strömmar hela tiden influenser 

och inspiration från omvärlden genom allt från restaurangkök till hemmakockar i ett stort kretslopp där 

maten blir ett sätt att se, upptäcka och följa utveckling på ett konkret sätt.   
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1.6 Kultur, identitet och etnicitet

I detta sammanhang ska kultur förstås som en process, nära sammankopplad med både den personliga 

och kollektiva identiteten. Med process menas att de kulturella verktyg - referenser, beteenden och 

sociala koder, som människan använder för att förstå och fungera i sin samtid hela tiden förändras och 

utvecklas i kontakten med omvärlden (Hall 1989:227). En viktig funktion med denna process är alltså 

att kunna förstå sig själv och omgivningen, se likheter och samhörighet med vissa individer och grupper 

men också oundvikligen, skillnader och olikheter gentemot andra. Utvecklingen av kollektiva och 

individuella kulturella referensramar sker hela tiden i beroende av varandra, ett slags givande och 

tagande, där man genom att se dessa likheter och skillnader definierar och utvecklar både sig själv och 

varandra (Öhlander 2005:14-16).

Stuart Hall poängterar att kulturell identitet bygger lika mycket på att ”bli” som att ”vara”, alltså att både  

historiska arv och framtida och nutida erfarenheter påverkar den kulturella utvecklingen (Hall 

1989:225). Historisk arv är i det här sammanhanget föreställningen om västvärldens kulturella 

överlägsenhet gentemot Orienten, en uppfattning som än idag har stor inverkan på exempelvis det 

svenska samhället (Öhlander 2005:14). Mat fungerar i många fall som en form av tillhörighetsmarkör - 

ett kulturellt verktyg, som bland annat kan visa på just den hierarkiska ordningen som finns bland 

kulturella identiteter. I denna uppsats finns exempel på hur vissa av informanterna har använt mat, till  

exempel i form av, den med svenskhet starkt kulturellt laddade, köttbullen för att komma närmare en 

svensk kulturell gemenskap. Men mat, vilket också syns senare i uppsatsen, kan också fungera som en 

slags ”brobyggare” mellan kulturella gemenskaper. Maträtter rör sig mellan grupper i samhället och gör 

att det som omnämns som ”matkulturer” förändras och utvecklas precis på samma sätt som individuella 

och kollektiva identiteter. Håkan och Bodil Jönsson poängterar att nationella matkulturer inte ska ses 

som stängda gemenskaper där en viss specifik mat är statisk och definitiv. Maträtter kan komma och gå, 

det är gemenskapen och samhörigheten inom gruppen som grundas i att man äter samma mat som är det 

centrala. Vilken specifik mat det sen är kommer att förändras successivt över tid (Jönsson & Jönsson 

2007:67f).

 

Sammanfattningsvis ska alltså kultur i den här uppsatsen förstås som en både individuell och kollektiv 

process som med hjälp av olika verktyg, till exempel mat, möjliggör för personer och grupper att 

definiera sig själva och andra och därigenom forma och utveckla individuella och kollektiva identiteter. 

Begreppet ”matidentitet” används ibland i uppsatsen för att markera fokuset på mat som en inneboende 

aspekt i dessa identitetsprocesser. 

11



Etnicitet ska i uppsatsen förstås som ett sätt på vilket människor identifierar och förstår sig själva genom 

att avgränsas från varandra i olika grupper. En identifikation som är beroende av att dessa grupper 

kommer i kontakt med varandra och ser varandras kulturella olikheter. Etniciteter ordnas också ofta 

hierarkiskt, något som gör det till en central maktaspekt både i sociala relationer och i samhället i stort  

(Hylland Eriksen 1993:15,21f). Etnicitet och kultur är alltså nära sammankopplade, då kulturella 

skillnader är det som utmärker och avgränsar etniska grupper från varandra.
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1.7 Tidigare forskning

Här följer en kortare redogörelse för några av de texter som har anknytning till fältet och har haft en 

viktig roll både som inspiration och som kunskapskällor under detta uppsatsarbete.

Jonathan Metzgers doktorsavhandling i ekonomisk historia, I köttbullslandet – konstruktionen av  

svenskt och utländskt på det kulinariska fältet (2005), undersöker hur mat historiskt sett använts i 

konstruktionen av svenskt och utländskt och hur mat genom den processen blivit symboler för vad som 

ses som svenskhet och vad som ses som exotiskt.

David Bell och Gill Valentines bok Consuming geographies – we are where we eat (1997) beskriver hur 

mat i geografiska termer och olika sociala kontexter som hemmet, samhället, staden, regionen och 

landet, men även ur ett individuellt och kroppsligt perspektiv, påverkar identitetsprocessen. 

Charlotte Hyltén-Cavallius etnologiska studie Näring för minnet – pensionärsmat, smak och historia 

(1999) redogör bland annat för mat på servicehem för pensionärer, hur den väljs ut, vilken betydelse 

termer som ”kvalitet”, ”svenskt” och ”utländskt” har i det valet och vem eller vad som faktiskt avgör 

vad som ska serveras.

Laurier Turgeon och Madeleine Pastinellis artikel”Eat the World”: Postcolonial Encounters in Quebec  

City´s Ethnic Restaurants (2002) tar ur ett postkolonialt perspektiv upp mat som ett sätt att konsumera 

det exotiska, ”den andre” och därigenom använda den som en byggsten i identiteten.

Håkan och Bodil Jönsson har tillsammans skrivit boken Tio tankar om mat (2007) som ur ett slags 

livsstilsperspektiv beskriver mat i kombination med tid och arbete i det vardagliga livet men också mat  

som symbol och faktor i maktrelationer. 

Nils-Arvid Bringéus med flera beskriver i boken Mat och Miljö: en bok om svenska kostvanor (1970) 

bland annat historierna bakom viktiga svenska matsymboler som smörgåsbordet och kaffet och 

illustrerar därigenom mat som en slags kultur- och traditionsbärare.
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1.8 Material 

Materialet består av åtta stycken intervjuer med nio informanter, den kortaste 35 minuter och den 

längsta 75. Intervjuerna genomfördes under vecka 47, två i stockholmsområdet, fyra i Uppsala och två i 

Falun. De spelades in med en digital inspelningsutrustning och har transkriberats ordagrant i sin helhet 

för att underlätta analysen. Dessutom är transkriberingen i sig en bra bearbetning och ett slags 

tillägnande av materialet. Under, men framför allt direkt efter varje intervju har jag gjort minnes-

anteckningar, utvärderat vad som gick bra och vad som gick mindre bra samt i några fall uppdaterat 

frågelistan genom att omformulera eller förtydliga frågor. Samtliga informanter är anonyma och har ett  

fingerat namn i texten.

1.9 Urval och avgränsningar

Informanterna valdes dels utifrån antalet år i Sverige samt antalet år i hemlandet. Man ska ha vuxit upp i  

ett annat land, lämnat det i vuxen ålder och dessutom levt en längre period i Sverige. Detta för att  

informanterna skulle ha tydliga bilder av bägge kontexterna - hemlandet och Sverige, och framför allt ha 

haft chans att erfara maten och matkulturen i båda fallen. För att hitta informanter skickade jag ut ett  

mail där jag presenterade projektet och dess bakgrund samt en lista på kriterier för potentiella 

informanter till cirka 40 av mina facebookvänner. Jag fick en hel del tips och kunde där efter börja ta  

kontakt och avtala tid för intervjuer.

Jag gjorde valet att inte fokusera på personer från ett specifikt land eller ens en specifik världsdel utan 

strävade i stället efter att ha ett så brett geografiskt spann på informanterna som möjligt. Detta främst för  

att jag inte ville utgå ifrån att personer som migrerar från länder geografiskt belägna långt bort från 

Sverige skulle ha mer intressanta erfarenheter än personer från mera närbelägna länder. Informanterna 

kommer därför från tre olika världsdelar och fem olika länder. En annan, mindre central anledning till  

detta urval är att jag ville öppna upp för möjligheten att synliggöra eventuella generella likheter mellan  

migranters erfarenheter, oavsett ursprungsland. Lite samma tankegångar hade jag angående kön på 

informanterna. Jag ville inte avgränsa mig till varken män eller kvinnor, dels för att inte riskera att  

fokusera för mycket på maskulinitet och femininitet - erfarenheter tillägnande utifrån socialt kön, och 

därmed hamna i en genusteoretisk uppsats.  Jag ville tvärtom även här öppna för eventuella generella 

erfarenheter över könsgränserna. Könsfördelningen är 7 kvinnor och 2 män, och anledningen till att det 

inte är jämt antal män och kvinnor, med tanke på anspråket på eventuella generella likheter, är dels att  

jag inte ville utgå ifrån att det skulle finnas några sådana och framför allt att jag inte ville neka en tänk-
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bar informant att delta i studien på grund av kön då kön förvisso inte är osynligt i uppsatsen men heller 

inte centralt. Dessutom var det fler kvinnor som var intresserade av att delta som informanter. Någonting 

som skulle kunna bero på att kvinnor ofta associeras med vardagsmat och mat i hemmet och män mer 

med professionell matlagning och mat under helgdagar och fester. Denna tes finns det förövrigt stöd för 

både i flera av informanternas utsagor men också i mina egna personliga erfarenheter. Då projektet i  

kontakten med informanterna presenterats som en uppsats med fokus på mat som både historisk 

erfarenhet och som medel att i vardagen möta ett nytt samhälle är det tänkbart att fler kvinnor än män 

kände sig träffade och i besittning av relevanta erfarenheter. 

Frågelistan som intervjuerna har utgått ifrån kretsar kring tre huvudsakliga teman. Inledningsvis frågor 

om informantens uppväxt, matminnen från barndomen och om själva migrationen till Sverige. Sedan ett  

avsnitt om mötet med Sverige, svenskar och svensk mat – minnen och erfarenheter kring detta samt 

matvanor idag. Slutligen landar intervjun i frågor om exotism och etnicitet samt mer ingående frågor om 

svensk mat, eventuella erfarenheter av barn och matinfluenser från samhället och skolan genom dem, 

personliga och nationella förändringar under tiden i Sverige samt firandet av högtider och främst då jul 

med tanke på att intervjuerna genomfördes veckan innan första advent. 

1.10 Informanterna

En av intervjuerna skiljde sig från resten och blev lite speciell - den hemma hos kurdiska Amira, 48 år 

från Iran. Hennes dotter Bahar, 24 år, var hemma och närvarade under intervjun. Bahar är född i, och har 

levt hela sitt liv i Sverige, så hon fyller egentligen inte kriterierna för att vara informant i studien. Men 

flera gånger under intervjun påverkade hennes närvaro Amiras svar. Hon kunde dels hjälpa sin mamma 

att komma ihåg anekdoter och berättelser och dessutom återge en hel del intressanta iakttagelser, minnen 

och konversationer från deras relation under åren. Med andra ord bidrog Bahars närvaro till att mitt 

material blev starkare, mer detaljrikt och djupt, än det annars skulle ha blivit. 

Sara, 48 år och Massoud, 57 år från Iran, Raija, 65 år från Finland och Anna, 59 år från Tjeckoslovakien 

jobbar alla med olika administrativa uppgifter på ett medicinskt forskningscenter i Uppsala. Det faktum 

att de alla jobbar på samma arbetsplats gjorde att de sinsemellan visst att de andra skulle bli intervjuade.  

Jag tror dock inte att det påverkade deras utsagor nämnvärt. Däremot gjorde det faktum att de visste 

vilka jag skulle intervjua att de gav mig bilder av de andra informanterna genom sina utsagor. Främst 

gällde det Sara som jämförde sig själv med Massoud angående deras skiftande relationen till persisk 

mat. En bild som sedan inte alls stämde med den jag fick av Massoud. I övrigt dök en del iakttagelser 
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och berättelser från det gemensamma lunchrummet upp. Dock inte om några specifika personer utan 

snarare generella uppfattningar om lunchrummet som mötesplats och reflektioner om kollegors 

matlådor. Sally, 32 år från USA, jobbar inom musikbranschen och intervjuades på ett relativt tomt café i  

Stockholm, före lunchtid. Beznik, 57 år från Bosnien och Mira, 31 från Indien jobbar båda på 

Högskolan Dalarna i Falun som lärare respektive administrativ personal. Intervjun med Mira 

genomfördes i ett lunchrum där det kom och gick folk under intervjuns gång. Informanten verkade dock 

inte påverkas nämnvärt av det, hon uppträdde avspänt och vänligt. Beznik intervjuades först i ett café-

liknande rum under lunchtid med mycket studenter rörelse. När det blev för slamrigt avbröt vi på 

informantens begäran intervjun och fortsatte i ett tomt klassrum intill. Han verkade dock mest oroad för 

min inspelning och inte för att någon annan skulle höra hans resonemang. 

1.11 Reflexivitet

I intervjusituationen har jag i egenskap av etnisk svensk representerat svenskhet och därigenom också 

svenska värderingar och normer upprätthållna av majoritetssamhället. Att jag i den rollen ställer frågor 

om bland annat svenskar, svenskhet och svensk mat till personer med annan etnisk härkomst kan givet-

vis vara problematiskt i den mening att det kan ha påverkat informanternas svar. Det var i vissa fall svårt 

att få några längre utläggningar i dessa frågor, antagligen för att jag i viss mån kanske sågs som ett 

”facit” och att jag redan vet vad exempelvis svensk mat är eftersom jag är svensk (Ehn & Klein 

1994:10). Det ledde i några fall till att informanterna såg sig som representanter eller företrädare för sin 

ursprungskultur, något som i sin tur gjorde att deras resonemang kom att handla mycket om jämförelser, 

likheter och skillnader mellan de båda kulturerna. För att svaren skulle bli längre, mer innehållsrika och 

fokuserade på de personliga erfarenheterna formulerade jag till exempel om frågan Vad upplever du är  

svensk mat? till vad är svensk mat för Dig? En till synes liten förändring som flyttar fokus på ett 

tydligare sätt till informantens erfarenheter och förhoppningsvis minskar min påvekan på svaret. Jag 

ville genom denna och flera liknande omformuleringar förtydliga att det är informantens egna 

erfarenheter, vad de personligen ser som svensk mat, som är det intressanta – inte hur mycket 

upplevelserna här i Sverige skiljer sig från tidigare erfarenheter. Genom att tydligt betona det i frågan 

och därmed förhoppningsvis minska risken för att informanten skulle uppleva det som en fråga med ett 

rätt eller fel svar upplever jag att svaren blev mer personliga och innehållsrika . Dock kan man förstås 

aldrig helt kan komma ifrån den ständiga närvaron av vetskapen om våra olika relationer till svenskhet 

och dess påverkan på situationen (Ehn & Klein 1994:11).
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1.12 Disposition

Analysen är uppdelad i tre olika teman som på ett eller flera sätt relaterar till frågeställningarna. Varje  

del börjar med en kort redogörelse för vad som kommer att tas upp, och avslutas med en samman-

fattning. Frågeställningarna kommer sedan att tydligt besvaras i den avslutande diskussionen. 

I citaten från intervjuerna indikerar en hakparentes [] att en kortare del av informantens utsaga har tagits  

bort. Det rör sig om exempelvis stakningar, harklingar eller mumlande ljud. En hakparentes med tre 

punkter […] visar att en lite längre del av intervjun tagits bort. I det fallet rör det sig om att informanten 

kommer in på ett sidospår som handlar om något helt annat, långa tankepauser eller liknande. I båda 

fallen har detta gjorts endast för att förbättra läsbarheten och tydligheten och förändrar inte informantens 

citat eller sammanhanget. 

En hakparentes med text [kommentar] betyder att jag som författare har lagt till information för att  

förtydliga sammanhanget eller detaljer viktiga för att göra informantens svar konkreta.
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2. Mat och ursprung

Det här avsnitt handlar om informanternas första intryck och upplevelser av Sverige, svenskar och 

maten i Sverige. Fokus ligger på relationen till maten och vad som händer med matvanorna när man 

kommer till en ny matkontext. 

2.1 Ankomst

Det första man kan konstatera och ta med sig angående informanternas möte med den svenska maten är 

några avgörande variabler som snabbt framträder i deras utsagor. Förhållandet till maten i det svenska 

samhället för den enskilde informanten skiftar beroende på hur likt det samhälle och den matkultur han 

eller hon kommer ifrån är det svenska. Det kan yttra sig genom att man upplevde matkulturen i Sverige 

som så pass lik hemlandets att någon anpassning knappt var att tala om - det var bara att fortsätta äta 

som vanligt på grund av att alla ingredienser och varumärken man var van vid fanns att få tag på. Sally, 

som är nordamerikan, märkte inte av så stora skillnader och kanske därför inte heller några förvänt-

ningar på att hon skulle anpassa sig: 

Sally: Nej jag blev faktiskt förvånad för jag tyckte det var, … man kunde få nästan allting. Alla grejer 

som man kunde få hemma kunde man få här. […] Det känns som att de flesta svenskar tänker inte att 

invandrare ska ändra sig helt, de vill att folk ska behålla sin... Folk förväntar sig inte att folk ska ändra 

sig helt. Folk är kanske glada om man gör det med, om man gillar något... de brukar vara glada om 

man: ”ja men det där gillar jag” (skratt). (Intervju 6)

Raija från Finland upplevde inte heller någon större svårighet att fortsätta att äta som hon var 

van när hon kom till Sverige:

Jon: Vilka var dina första intryck av det svenska samhället - människorna och maten?

Raija: Jag tyckte inte det var så mycket skillnad egentligen. […] Finsk husmanskost liknar väldigt 

mycket den svenska. (skratt). Egentligen, det är inte nått konstigt. Kött, potatis och brunsås och... 

(Intervju 8)

De av informanterna som kommer från matkulturer som, på fler sätt än den nordamerikanska och finska, 

skiljer sig från den svenska såg däremot fler och större skillnader och upplevde därigenom på ett annat 

sätt att anpassning i form av tillägnande av den svenska matkulturen och utbudet av råvaror blev nöd-

vändigt. Främst kanske på landsbygden där restaurang- och råvaruutbudet inte är lika omfattande som i 
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storstaden.

Mira: För min del tror jag inte att det fungerar. [Att ignorera svensk matkultur] Nej, det går inte. Det 

går inte alls. Till exempel om jag bor i Boden eller nått kan jag inte förvänta mig att ha en indisk butik 

där och köpa... ja, så är det. 

Jon: Så då tvingas man prova?

Mira: Ja, precis ja. (Intervju 5)

Den kanske inte påtvingade men i alla fall successivt ökande influensen från matkulturen i Sverige är ett  

återkommande tema i informanternas berättelser. Mira precis som de andra informanterna beskriver det  

som en självklarhet att vara öppen för att testa ny mat och ser det som en omöjlighet att isolera sig från 

maten om man inte ska riskera att själv bli isolerad. Flera av informanterna såg det som en nödvändighet 

att lära sig äta maten för att bli en del av gemenskapen till exempel på arbetsplatsen, men också i sam-

hället i stort. 

Sara: Bor man här så måste man försöka anpassa sig därför att genom jobbet går man ut och äter 

svensk mat och då självklart det är lättare för mig. Jag tror till exempel inte att min kollega [som inte 

heller är från Sverige] äter sill och potatis och dricker snaps till det. Men för mig är det lättare, det blir 

lättare att umgås och när jag har börjat lära känna folk och den här kulturen och maten så självklart att 

det är lättare för mig att umgås med alla dessa människor. Jag tycker det är jätteviktigt.

Jon: Så det är en viktig del av integrationen?

Sara: Absolut, det tycker jag! Det tycker jag, självklart. (Intervju 4)

Även Beznik har liknande erfarenheter av hur en viss anpassning till maten kan underlätta i 

sociala sammanhang för att inte riskera att hamna utanför.

Beznik: Om jag är bjuden på ett julbord med mina kollegor jag kan inte säga ”nu ska jag äta min 

bosniska specialitet” eftersom det finns inte här! Varsågod, du ska äta lax nu, och sill... Eller vad som 

helst, skinka. […] Man måste acceptera en del eller helt enkelt säga ”nej, jag är vegan” (skratt) och sen 

äta en morot och sitta i hörnet (skratt). (Intervju 3)

Ur ett postkolonialt perspektiv finns det en poäng att göra här. Mat rymmer en mängd olika makt-

relationer, ibland på ett väldigt subtilt sätt. Exempelvis den andrafiering som sker när man, som i Miras 

fall, upptäcker att man måste anpassa sitt sätt att konsumera mat. Vetskapen om att hon inte konsumerar 

samma råvaror som de flesta andra avskiljer henne som annorlunda, kanske både i omgivningens ögon 

och den egna självbilden, och placerar henne därmed i en matminoritet – oförmögen att helt uttrycka sin  

kulturella identitet och därmed i någon mån utanför och underordnad (Said 1978:300). Men det är alltså 
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i det här fallet fråga ett väldigt subtil förtryck - personerna som utsätts för det behöver inte ens uppfatta 

det som ett förtryck. Det är nog nästan i paritet med det obefintliga utanförskap som jag som dalmas 

känner när jag inte hittar den falukorv jag är van med hemifrån, på närbutiken i Stockholm. Dock 

handlar det inte bara om mat för informanterna i det här fallet. Ett såhär subtilt förtryck hänger samman 

med en längre kedja av föreställningar som är både historiskt och kulturellt förankrade och formar 

människors sociala identiteter. Att inte kunna handla och äta den mat man är van vid kanske inte är så 

allvarligt – rätten till global och ständig tillgång på till exempel indiska eller persiska ingredienser finns  

inte och informanterna är noga med att påpeka att de inte förväntar sig det heller. Men när detta fogas 

ihop med andra sätt att skilja sig från den normativa bilden av en stereotyp svensk person, exempelvis 

avvikelser i form av hudfärg, hårfärg, namn med mera, kan även maten bli ett sätt att utpekas som 

annorlunda (de los Reyes mfl, 2006:18f).  

I sin avhandling I köttbullslandet – konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet 

(2005) citerar Jonathan Metzger den legendariske kocken Tore Wretman som menar att minnet av 

mammas köttbullar, ”tycks tillhöra en riktig svensk” vilket skulle innebära att svenskhet är något man 

bygger från livets början, något som förutsätter att man upplevt vissa saker – till exempel mammas 

köttbullar, för att helt och hållet kunna kalla sig för svensk (Metzger 2005:32f). Bilden av köttbullen 

som det svenskaste bland maträtter återfinns också hos informanterna. På frågan om vad de tänker på 

när de hör begreppet ”svensk mat” dyker många exempel på det man skulle kunna kalla för husmans-

klassiker, däribland köttbullar, upp. Sallys svar är representativt för de flesta av informanternas bild av 

”svensk mat”:

Sally: Jag tänker mest på husmanskost tror jag. Köttbullar, pyttipanna, strömming, fisk, väldigt 

mycket fisk. […] När jag tänker på den stereotypa svenska maten då är det ju husmanskost. Men när 

det gäller lite modernare mat så känns det lite mer blandat... (Intervju 6)

Just den dubbelheten med en äldre, stereotyp och homogen matkultur som ses som svensk i samexistens 

med en mer blandad och modern matkultur syns även i bosniern Beznik och iraniern Massouds 

resonemang.

Beznik: För mig är egentligen, jag kan inte många riktiga svenska rätter. Och jag vet inte vad som är 

svenskt och vad som är importerat. Kebabpizza, surströmmingspizza eller vad som helst (skratt). Jag vet 

inte... Eller jag vet att pyttipanna är en typiskt svensk rätt. Men vad är det andra saker som är riktigt 

svenskt, jag vet inte. (Intervju 3)
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Massoud: Inte så mycket special svensk mat som man kan tänka sig. Det finns ju den gamla traditionen - 

sill och sånt. Resten man kan inte bara säga att det handlar om svensk mat, det är många kulturer som har 

blandats ihop. (Intervju 9)

Finns det då något problem med att det finns en tydlig bild av vad svensk mat är, som en avskild mat-

kategori? Kanske - det kan potentiellt bli farligt när mat, genom exempelvis Tore Wretmans syn på 

köttbullar, konstruerar ett slags slutet kretslopp där man för att vara svensk måste ha en speciell relation 

till en viss mat - man måste vara svensk för att uppleva den på rätt sätt – det skapar referensramar som 

inte går att lära sig utifrån. Det byggs en svenskhet som inte går att nå, men som man ändå tvingas ha en 

relation till. Den kan ses delvis som ett ideal då ”svensk mat” är något som få människor i Sverige 

faktiskt har på tallriken. Det blir skillnad på ”svensk mat” och ”mat i Sverige” (Metzger 2005:371). 

Bahar, som är född och uppvuxen i Sverige beskriver hur hon under sin uppväxt försökt använda mat för 

att nå denna ideala svenskhet. 

Bahar: Jag har, som min mamma också vet, att jag har haft problem med det här. Mellan ungefär 4 till 

8-9 års ålder ville jag vara svensk mer än nåt annat. Det var nästan så att jag trodde att ju mer svenskar 

jag umgicks med, desto mer svensk blev man och jag mätte svenskhet i hårfärg, i blåa ögon och 

framför allt i mat. Och jag tvingade mina föräldrar, när de tog ut kundvagnen, att plocka på sig allt som 

varenda svensk på Ica gjorde. Jag tog bort saker som jag tyckte stack ut liksom och bad dem plocka ner 

allt som Camillas pappa plockade ner och vi ska ha den mjölken och inte den och... så att jag tvingade 

på dem ganska mycket att inrätta sig i det här systemet. Och jularna de skulle vara traditionella, även 

om jag inte gillade skinka och köttbullar skulle de finnas där. Vi var som diktatorer när det kom till 

maten, vi skulle ha allt som var svenskt. (Intervju 2)

Håkan Jönsson skriver i boken Tio tankar om mat (2007) att matgemenskaper inte behöver vara 

grundade utifrån historiska eller geografiska termer, själva ”känslan av att dela samma matkultur” är det  

viktiga för individen (Jönsson & Jönsson 2007:67). Mot den bakgrunden skulle Bahars konsumtion av 

svensk mat kunna ses ett sätt att träda in i en svensk gemenskap. Men trots detta nyanserande förbehåll 

så spelar historiska och geografiska termer en viktig roll och det är på sätt och vis att lura sig själv att tro 

att man kan träda in i en gemenskap utan att få gemenskapens erkännande. Thomas Hylland Eriksen 

(1993) menar att det historiska arvet förvisso är en central byggsten i etniska identiteter, men på samma 

gång en tolkningsfråga - hur långt tillbaka i historien man måste gå för att motivera sin nuvarande 

etniska tillhörighet varierar från situation till situation och mellan olika samhällen (Hylland Eriksen  

1993:89f). Mot den bakgrunden blir Tore Wretmans citat är en hårfin balansakt mellan att å ena sidan 

vara stolt över sin mattradition, som man naturligtvis är tillåten att vara – köttbullen som en del av sitt  

ursprung och sin identitet, och att å andra sidan därigenom slå upp riktlinjer och kriterier för svenskhet 
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som riskerar att skapa en andrafiering som drabbar mängder av människor i det svenska samhället. Ett 

mer samtida exempel på en sådan balansakt är det tidigare nämnda tv-programmet Den stora matresan 

som visats i Sjuan under hösten 2011. Genom att lyfta fram gammaldags produktion av råvaror och mat-

rätter med lokal förankring, jakt och fiske och matlagning från grunden och för hand bedriver program-

ledaren Per Morberg något som påminner om folklivsforskning av den gamla skolan - insamlande och 

bevar-ande av det gamla bondesamhällets livsstil som höll på att falla i glömska (Ehn & Löfgren 

1996:13). Viljan att bevara detta för framtiden kan förvisso vara viktigt och en som sådan, genuint ärlig 

handling. Men man måste fråga sig om det är värt priset då det potentiellt upprätthåller regler för vad 

svenskhet är, slår vakt om en mattradition och hindrar den från att influeras av andra matkulturer genom 

exempelvis hybridisering. Homi Bhabha menar att förändring av kultur genom hybridisering måste 

fortsätta att ske - kontinuerligt hela tiden. Stagnation omöjliggör förändring och utveckling av såväl  

enskilda individer, grupper och hela samhällen (Bhabha i Rutherford 1990:211). Nu är det såklart 

möjligt att tolka Den stora matresan och dess syfte på andra sätt än så, men om vi i det här samman-

hanget ändå håller oss till programmets bevarande inslag går det alltså att se svensk mat, med sin plats i  

samhället, sin historiska tyng och fortlevnad som en del av en process som både ökar känslan av ”Vi” 

och ”Dem” och samtidigt förhindrar en nyansering och dekonstruktion av den dikotomin via hybrid-

isering genom mat. 

 

Håkan Jönsson menar att det inte är maten i sig som är det centrala för en matkultur utan att man äter en 

liknande mat inom gruppen. Innehållet i det som kallas ”svensk mat” har förändrats, och fortsätter göra 

det över tid, men gemenskapen kommer finnas kvar (Jönsson & Jönsson 2007:67f). Så hela tanken om 

en svenskhet inom maten, Wretmans syn på köttbullar med mera - en svensk gemenskap som inte kan 

uppnås av alla, kan egentligen ses som en illusion utan tillräcklig historisk nyansering. I stort sett all mat 

har kommit dit den är idag på grund av former av hybridisering – kontakter med andra traditioner och 

kulturer, och förr eller senare kommer med andra ord mat som idag ses som exotisk i Sverige kanske ses 

som det svenskaste som finns. 

Ett sätt att försöka vidga gränser och utöka gemenskaper är att bjuda in personer från andra kulturer i 

sina innersta och, för omvärlden, mest exotiska matgemenskaper. Under samtliga intervjuer, och utan att  

jag fört det på tal, har företeelsen surströmming kommit upp. Främst som ett roligt och extremt exotiskt  

fenomen och något som informanterna uttryckt en förskräckelse och förundran inför. De flesta av 

informanterna har, trots sin vilja att testa, inte provat surströmming. När de väl bjudits på det finns det 

en känsla av välkomnande och vunnen respekt från omgivningen för de som faktiskt provat. Tjecken 

Anna:
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Och surströmming vågade jag inte smaka på jättelänge men sen var det nån som presenterade det på 

rätt sätt. Det var i brödrulle med potatis och lök och sådär och då på nått sätt föll bitarna ihop och då 

tyckte jag faktiskt att det var ganska gott. (Intervju 7)

Det är ett exempel på hur man kan bevara mattraditioner genom att använda dem, dela dem med nya 

människor och på så sätt både förändra den enskilda individens matidentitet och samtidigt utvidga 

gemenskaper och stärka sociala relationer. Att plötsligt äta något som man tidigare tyckt verkade oätligt  

och till och med otjänligt som människoföda kan ses som ett överskridande av en kulturell gräns - ett 

steg närmare det som Jönsson menar är en central del i en grupps gemensamma matkultur: vetskapen 

om vad som är mat och inte, och den samhörighet som kommer med den insikten (Jönsson & Jönsson 

2007:68).  

2.2 Sammanfattning

I det här avsnittet har några av informanternas möten med, och upplevelser av Sverige diskuterats. 

Finska Raija och amerikanska Sally upplevde inte så stora skillnader mellan hemlandet och Sverige vad 

gäller tillgången på råvaror och möjligheten att fortsätta äta som tidigare. Däremot ”tvingades” 

exempelvis Mira från Indien anpassa sin kost eftersom en del varor och ingredienser hon var van vid 

inte finns tillgängliga. Att inte längre kunna konsumera mat på det sätt man är van vid – att tvingas till  

anpassning blir, ihop med andra avvikelser från normen, ett sätt att vara annorlunda och på ett subtilt sätt  

hamna i en underlägsen ställning sett till majoritetssamhället. Den ideala svenskheten som gestaltas i  

mat, kanske främst genom köttbullar, är en bild som informanterna haft med sig och på olika sätt  

förhållit sig till. Bahars försök att konsumera sig till svenskhet genom mat visar på kraften i matens 

symbolik. Det finns en svenskhet som gömmer sig i maten, som är svår att nå men som hela tiden 

närvarar och synliggör det maktspel som avgör vilka som är ”vi” och vilka som är ”dom”, trots vetskap-

en om att det mesta av maten som äts i Sverige är produkter av blandningar kulturer emellan. Vi har  

också sett exempel på matens förmåga att skapa nya gemenskaper och bevara traditioner på samma 

gång, till exempel genom att introducera Anna för surströmming. 
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3. Att äta i Sverige

Följande avsnitt handlar om hur informanterna kom i kontakt med svensk mat och hur deras matvanor 

och matidentitet, mer konkret, har påverkats av den kontakten. 

3.1 Svensk mat från skolan 

Av de åtta huvudinformanterna (jag räknar bort Bahar) har sex stycken barn, alla utom Sally och Raija. 

De är antingen födda i Sverige eller så var det små när de migrerade. Inget av barnen var äldre än sju år 

när de kom till Sverige. Genomgående för dessa sex informanter är en känsla av hur skolan och den mat 

som deras barn serverats påverkat både maten i hemmet och familjens matvanor. Oavsett vilken mat 

som serveras hemma verkar maten från skolan, och trender i samhället i stort, ha ett större inflytande på 

barnen än den mat informanterna i första hand skulle vilja servera. Kanske beror det på att barn ofta, 

genom exempelvis grupptryck och normer, strävar efter att inte sticka ut för mycket. Att bli en i  

mängden, att känna tillhörighet, upplevs viktigt. Att anpassa sig till vad kompisarna äter är på sätt och 

vis att bekänna sig till en gemensam identitet där gemensamma matreferenser är centralt (Jönsson & 

Jönsson 2007:68,78f). Anna, i rollen som förälder, diskuterar barnens matvanor och skolan:

Anna: När barnen var små åt vi mera husman. Det gör vi inte nu. Blodpudding var inte så populärt, det 

hände kanske nån gång... Pyttipanna däremot gjorde vi själva och det tyckte vi var gott. Stroganoff var 

väldigt populär och när min yngsta dotter som är 26 idag kommer hem och får önska sig vad hon vill 

ha så kan det fortfarande bli stroganoff. 

Jon: Var det något som kom via deras skolgång?

Anna: Jag kommer inte ihåg hur det kom hem, men det kan mycket gärna ha varit genom dagis och 

skolor. Men ja som sagt, man ville ju... ha någonting snabbt och man köpte fryst pyttipanna många 

gånger och stekte upp ägg och såna saker. (Intervju 7)

Annas citat är intressant. Det tyder på att de åt en viss typ av mat innan barnen fanns, sen ändrade de 

successivt maten till, som hon säger, ”mera husman”, för att sedan ta bort den delen när barnen flyttat 

hemifrån. Det handlar helt klart om en form av anpassning till en situation där inte den egna smaken och 

förutsättningarna är det viktigaste, det krävs en kompromiss. I det här fallet en kompromiss mellan å ena 

sidan den mat de själva skulle välja och vilja servera och å andra sidan den mat och den påverkan som 

samhället och dess institutioner, i det här fallet skolan, har på deras barn och därmed indirekt även på 

dem. Charlotte Hyltén-Cavallius menar i rapporten Näring för minnet – Pensionärsmat, smak och 

historia, att den mat som serveras på äldreboenden i Sverige är tänkt att matcha och förmå att åter-
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uppliva minnen av den mat pensionärerna åt när de var unga (Hyltén-Cavallius C, 1999:85). Maten blir i 

det fallet väldigt mycket en trygghetsfaktor - ett sätt att resa genom minnet med hjälp av smaker, men 

också ett medel att markera tillhörighet och identitet. Ingen av informanterna ser det som ett problem 

utan snarare en fördel och någonting naturligt att deras barn växer upp i en miljö med annan mat än de 

själva gjorde, men samtidigt vill de gärna föra vidare någonting från sin uppväxt till barnen. Sara menar 

att det är positivt att barnen influeras från olika håll men ser det samtidigt som viktigt för henne person-

ligen att barnen får med sig kopplingar till hennes matbakgrund:

Sara: Jag tycker att det ska vara lite av varje och det är bara bra. Det behöver inte vara ”vi äter bara  

persisk mat, vi ska inte äta nått annat”. Nej det ska inte vara så. […] De går på dagis och skolan och de 

är uppväxta med den här maten så det är självklart att man kör någonting som alla gillar. Men samtidigt 

vill man gärna blanda lite med andra, från Iran till exempel -  nån liten grej kan man ha på bordet och 

säga det här, varsågod att smaka på den. (Intervju 4)

Beznik resonerar på ett liknande vis och menar att han provat nya maträtter på grund av sina barn och 

testat nya saker men att han samtidigt har en vilja att föra vidare någonting från sin kultur:

Beznik: Vi försöker, ja just det jag gör det, och jag försöker lära dem lite att det blir lite såna... Ofta jag 

säger, ”kolla hur pappa gör”. […] Men vi försöker ersätta åtminstone nån gång på helgen, min fru gör 

nån bosnisk rätt. Ibland, som sagt, bosnisk mat är tidskrävande – det är ingenting på en halvtimme. […] 

Men på helgen brukar vi, och speciellt om vi har högtider, bosniska högtider. Då min fru, hon brukar 

laga typisk bosnisk mat och vi försöker att på något sätt ha samma som just på de... Men vanliga dagar 

det kan bli varierande, i princip vad som helst. (Intervju 3)

Maten blir på sätt och vis en kulturbärare och laddad med etniska identitetsmarkörer, som maten på 

servicehemmen i viss mån blir för äldre. I alla fall i den mening att den blir ett medel att minnas och  

färdas till en annan plats och kanske också uppleva och föra vidare en koncentrerad form av sin 

ursprungliga nationalitet och identitet (Hyltén-Cavallius C 1999:27,85). Enligt Bell och Valentine kan 

mat fungera på ett sådant sätt när det gäller migration och upplevelsen av ett nytt land. De menar att  

mat, genom en bekant måltid i en obekant tillvaro, kan fungera som ett sätt att tränga bort osäkerhet och 

vilsenhet – skapa trygghet helt enkelt (Bell & Valentine 1997:19). Bezniks resonemang ger en tydlig 

bild hur migrationen i kombination med den påverkan som barnens skolgång och livsstil har, gör att den 

egna mattraditionen i någon mån förskjuts till helg- och högtidsdagar och därmed också potentiellt får  

en starkare koppling till hemlandets historia och kultur. Informanterna, i det här fallet Beznik och Sara, 

kan alltså sägas befinna sig i ett slags ”mellanrum” där de dels tvingas anpassa sig efter barnens mat-
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vanor från främst skolan å ena sidan och dessutom viljan att föra vidare ett kulturarv till sina barn 

genom barndomens mat. Lösningen blir att kompromissa och förskjuta vissa maträtter till helger och 

högtider. Dock inte bara tack vare olika preferenser inom familjen utan också mycket på grund av 

tidsbrist.

3.2 Tid

De lite ursäktande argument som återkommer hos informanterna för att de inte längre äter hemlandets  

och barndomens mat hänger ofta ihop med tid - eller kanske snarare bristen på den. De beskriver hem-

landets mat som enkel och ren men tidskrävande och i behov av bra råvaror, och ursäktar sig på ett 

sådant sätt som får mig att anta att den mat som tar längre tid är något de föredrar – maten som man bara 

slänger ihop på vardagarna beskrivs ofta som ett slags snabb problemlösning.  Livsstilen som heltids-

arbetande medborgare verkar i informanternas fall göra att tiden inte räcker till på vardagarna.

Sara: Idag ska det helst gå så fort som möjligt (skratt) snabbmat. […] Så självklart att vi äter mycket 

köttbullar och potatismos och det är mycket svensk mat. Det är ju mycket alltså, det är inte att stå i 

köket och göra köttgrytor som tar flera timmar som vi gör i Iran. Ska du laga mat i Iran ska du alltså 

vakna tidigt på morgonen. Om du har gäster till 12, till lunchen, så måste du vara uppe ganska länge 

och fixa det (skratt) och jag känner att den tiden finns inte för min del. (Intervju 4)

Sally: Jag jobbar ganska mycket på kvällen så det brukar oftast bli nått ganska snabbt. Jag gör pasta 

ganska mycket, ofta pasta med tonfisk och sånt... Men när jag har mer tid, när jag inte jobbar, så gillar 

jag att göra grytor. Det är bara att det tar så lång tid och när man inte har tid så blir det lite snabbare 

grejer... (skratt). (Intervju 6)

Enligt Bodil Jönsson så är detta inte något unikt utan snarare en oundviklig effekt av förändringar i 

människors livsstil i Sverige. Det kan ses som en sammanhängande kedja med samhälleliga förändring-

ar som börjar i att man i allt mindre grad odlar och producerar sin egen mat, det gör i sin tur att  

tillgången på mat hela tiden anpassas till kundernas efterfrågan - allt ifrån förpackningar och 

halvfabrikat till öppettider i matvaruaffären. Flexibiliteten i var man äter sin mat – det är längre inte  

givet att man måste äta på bestämda tider och platser, har i kombination med flera andra faktorer gjort  

att maten delats upp i vardagsmat och helg/högtidsmat (Jönsson & Jönsson 2007:11-14). Det kan ses 

som en förklaring till att den gamla husmanskosten i Sverige tar sin tillflykt till restauranger eller  

högtider som framförallt jul, men även varför Sara och Beznik, som båda växt upp med en mor som haft 

mer tid än de själva har att förbereda och laga mat, tycker att tiden inte räcker till. Det hänger natur-
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ligtvis inte bara ihop med migrationen till Sverige utan en generell utveckling av världsekonomin,  

industriell utveckling och andra faktorer. Vardagsmaten blir nästan ett nödvändigt ont i många fall, en  

bukfylla som kan intas stående, liggande framför tv:n eller på språng. Samtidigt kan mer kärlek och 

energi läggas på maten när tiden verkligen finns, som på helger och högtider. 

3.3 Bröd – en del av identiteten

Ett återkommande fenomen när jag styrde över intervjuerna till frågor om mötet med Sverige och dess 

människor och mattraditioner var att informanterna började resonera och tänka utifrån upplevda 

skillnader och likheter, främst skillnader, mellan Sverige och hemlandet. Det är ett naturligt sätt att  

organisera, förklara och förstå omvärlden, i intervjusituationen kanske extra tydligt framträdande med 

tanke på att frågorna i vissa fall var formulerade på ett sätt som välkomnade svar med fokus på 

skillnader. I flera fall blev upplevelserna av bröd centrala för informanternas berättelser, ett sätt att  

konkret förklara upplevda olikheter mellan hemlandet och Sverige. 

Beznik: […] när jag nämnde bröd, bröd är jätteviktigt för oss. Lite salt och bröd, man vill bjuda någon 

som välkommen med bröd och salt. Men när jag åt första gången middag hos min kompis.. och det var 

en fantastisk.. det var nån köttbit och allting, potatis och sallad... Sen de frågade mig vad jag tycker om 

svensk mat […] Jag tror ni har glömt bröd.. (skratt). (Intervju 3)

Anna: Men däremot så bakade man bröd. För vårt bröd är lite tyngre och jäst... sån där jäskultur som 

man ska spara... och den är lite mörkare, surdegsbröd med kummin i. Mycket kummin […]. Så pappa 

vet jag, han som aldrig lagade mat annars, bakade mycket bröd när vi kom. I många år... Men nu finns 

det ju också. Då, när vi kom, var allt som fanns jättevit franska, klappade man på den det minsta så vart 

den helt platt. Och eller, sirapslimpa - mörk limpa. Och det var alldeles på tok för sött för oss, pappa 

var alldeles galen - det där går ju inte att äta! (Intervju 7)

Amira: Det var brödet som för mig smakade hemskt när jag kom till Sverige. Den söta smaken, jag var 

inte van med den smaken och gillade inte den. Och mörkt bröd gillade jag inte heller. Men sen att 

brödet... Vi bakade bröd första året faktiskt, jag klarade inte av att äta brödet. (Intervju 1)

I Annas berättelse illustreras brödets centrala plats av det ovanliga i att till och med hennes pappa, som 

aldrig lagade mat annars, var med och såg till att brödet var på ett visst sätt - så som de var vana. Bröd är 

en av de mest basala grundstenarna i de flesta kulturers mattradition och det är när man börjar se 

skillnader och avvikelser i detta det mest basala och vardagliga som informanterna i det här fallet får ett  

verkligt konkret exempel på olikheterna mellan Sverige och hemlandet. Etnologen Owe Ronström 
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menar att ”mat är ett kraftfullt medel att söka, skapa, upprätthålla och kommunicera såväl individuell  

som kollektiv identitet, vem jag är såväl som vilka vi är” (Ronström 1999:12). Att se till att kunna 

fortsätta äta det bröd man är van vid blir alltså i det här fallet ett sätt att upprätthålla och kommunicera  

en kollektiv identitet på ett sätt man inte behövt göra i hemlandet. Brödet blir en tydligare och mer  

framskjuten del av identiteten än den varit tidigare. Detta kan kopplas till Sherry Ortners teorier om 

”key symbols” - nyckelsymboler, som är en benämning på centralt innehåll i en grupps kulturella 

referensram, viktiga markörer genom vilka just den här gruppen och deras identitet manifesteras (Ortner 

2009:1343). Så som jag tolkar Ortner är inte nyckelsymbolerna statiska utan tvärtom, föränderliga och 

ombytliga. Hur mycket ”nyckel” en symbol är beror på yttre omständigheter och hur gruppen förändras. 

Migration skulle kunna vara en sådan yttre faktor som förändrar spelreglerna och främjar nya symboler 

– bröd i det här sammanhanget, som plötsligt får en ny, mer central roll för enskilda individer och deras 

sätt att manifestera kulturell mening och tillhörighet (Ortner 2009:1343f).

Men även om mat, till exempel i form av bröd, kan fungera som ett sätt att markera och hålla fast vid 

både sin etnicitet och matidentitet för informanterna, leder det faktum att informanterna lever i ett nytt  

land oundvikligen till möten med, och påverkan av, den kultur som finns där. Både tydliga påtryckningar 

från majoritetssamhället om förändring, och förändringar som informanterna märker först när de redan 

har inträffat. Ett exempel på det sistnämnda är att flera av informanterna verkar ha fått ändrade smak-

paletter och preferenser efter mötet med ny mat och nya mattraditioner.

Mira: Om jag tänker om mig själv jag tror inte att nått har förändrats. Men...när jag åker tillbaka till 

Indien säger mina föräldrar och kompisar åt mig att jag har förändrats. 

Jon: På vilket sätt tycker de att du har förändrats?

Mira: Alltså, minskade chilimängden. Jag kan inte äta stark mat. (Intervju 5)

Sally: Jag var så dålig på frukost när jag var yngre. […] Man åt ganska mycket muffins till frukost, 

blåbärsmuffins och sånt där och det gillar jag inte längre. Jag gillar inte att äta söta saker längre. 

(Intervju 6)

Om vi återvänder till Owe Ronströms resonemang om matens roll i presentationen av både sig själv som 

individ och som del av ett kollektiv går det att se dessa två citat som exempel på hybridisering – 

skapandet av ett ”third space”, speciellt i Miras fall. Det är lite för drastiskt att säga att hennes föräldrar 

och vänner i Indien ser henne som ”mindre indisk” än tidigare. Men de märker och påpekar ändå att 

hon, genom att bo och influeras av smaker i Sverige, delvis lämnat den kollektiva identitet där den 

starka maten som hon inte längre kan äta av är en viktig del. Det ”third place” som Bhabha, förenklat,  
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beskriver som ett ganska enhetligt positivt framsteg med öppningar för utveckling och framsteg bortom 

tidigare maktrelationer (Bhabha i Rutherford 1990:210f), blir för flera informanter i den här studien 

tvärtom ett stadium av osäkerhet och vilsenhet. Den många gånger personliga viljan att vara ”antingen 

eller”, kombinerat med omvärldens sätt att kategorisera människor i nationella och kulturella fack gör  

att upplevelsen av att hamna mitt emellan ses som problematisk, till exempel av Sara. 

Sara: Nu känns det att jag har bott mer än halva livet här i Sverige än där borta så tyvärr känns det för 

varje dag att man tar mera avstånd från Iran och det är lite tråkigt. […] Tyvärr, jag är en vilsen män-

niska som jag vet inte, jag har en fot här, en fot där. Jag vet inte vilket som...I dagsläget tillhör jag mera 

Sverige för som sagt jag har två barn och en man, jag har startat och bildat familj här. Men samtidigt är 

mina rötter där och det är självklart att jag är från Iran och jag tillhör det landet. (Intervju 4)

Det kan tyckas utopiskt att sträva efter att ingå i en enda matkultur, en sådan önskan eller strävan 

förringar till stor del den individuella friheten och möjligheten att utvecklas. Det är nog få personer som 

skulle säga att de aktivt väljer den mat de äter för att på bästa sätt passa in i en grupps matidentitet. Den 

är en del av den mänskliga sociala tillvaron och kommer på köpet om man är en del av ett kollektiv.  

Som jag beskrivit tidigare är det inte den faktiska maten som i sig är det viktiga, utan det som maten 

symboliserar och står för i ett visst bestämt sammanhang eller kollektiv (Jönsson&Jönsson 2007:68). 

Men som med så mycket annat så upptäcker man saker, i det här fallet matgemenskaper och kollektiv 

identitet, när de försvinner eller förändras. Ibland väljer man att avvika från dem för att uttrycka sig 

politiskt eller på andra sätt ta ställning med hjälp av mat (Jönsson&Jönsson 2007:72), och ibland sker 

det av sig själv. Att i någon mån hamna mellan två kollektiv – två matgemenskaper, som Mira, Sally och 

Sara, gör att deras egen, personliga matidentitet förändras genom påverkan från båda håll. Det som 

upplevs som att hamna mitt emellan två matgemenskaper kan i själva verket liknas vid ”the third space”,  

man kan till och med se det som att den individuella matidentiteten blir, eller symboliserar ”the third  

space”. Det intressanta med den positionen är, enligt Bhabha, inte att använda den till att synliggöra var  

man kommer ifrån, hur man påverkats – utan att se sin position och det man identifierar sig med som ett 

framsteg och en möjlighet till nya gemenskaper och maktordningar (Bhabha i Rutherford 1990:211). Att 

hamna mellan två större gemenskaper och känna att man tillhör båda behöver inte betyda att man är  

ensam eller utstött, det kan leda till att man utnyttjar sin position för att sammanföra de två gemen-

skaperna och skapa förutsättningar för nya former av hybridisering och ”third spaces” tillsammans. 

Extra symboliskt och tydligt blir det när mat från olika håll samlas på ett och samma bord: 

Sara: Min bror är gift med en svensk, jag är gift med en svensk och min syster har också en utländsk. 

Men det blir lite, för oss är det nästan en självklarhet att vi kör det här och när vi träffas och bjuder 
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varandra så försöker vi gå halva vägen. Lite svenskt, lite persiskt. Inte bar enbart persiskt, det gör vi 

inte. Det är blandning, alla möjliga. (Intervju 4)

3.4 Sammanfattning

De av informanterna som har barn har upplevt en stark påverkan på familjens matvanor genom barnen 

och den mat de ätit i skolan. Det leder dem till ett slags kompromissande där alla måste få sina behov 

och sin smak tillgodosedda. Vardagsmaten styrs därför mycket av tidsbrist, maten måste snabbt klaras 

av, och därför blir det mycket snabb husmanskost likt den mat som serveras i skolan. Samtidigt förskjuts 

den mer traditionella och ofta tidskrävande maten till helger och högtider då mer tid finns att lägga på  

matlagningen. Detta leder i sin tur till att informanternas matidentitet förändras och flera av dem 

upplever att de hamnar mitt emellan två kulturgemenskaper, som en icke fullvärdig medlem av någon av 

dem. Den plats de befinner sig på kan liknas vid det som Homi Bhabha kallar för the third space – en 

plats där man kan dra nytta av sin position som ett slags ”brobyggare” mellan kulturella poler. Bhabha 

är noga med att poängtera att the third space inte är en identitet som sådan utan ett sätt att identifiera sig  

med omgivningen och situationen med hjälp av sina erfarenheter och därigenom skapa förutsättningar 

för nya gemenskaper (Bhabha i Rutherford 1990:211f). Att hamna mellan två kulturer synliggör 

visserligen de två gemenskaperna är skilda åt, men den positionen kan alltså användas till att föra 

människor från olika kulturer närmare varandra och ett konkret bevis på det är när, som vi har sett, mat 

med olika ursprung samlas på ett och samma bord. 
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4. Kulturskillnader

Detta avsnitt handlar mer ingående om den personliga matidentiteten och informanternas beskrivningar 

av de kulturkrockar som ibland uppstår när vanor, sociala koder och beteenden inte stämmer överens 

med vad man är van vid. 

4.1 Att bjuda till och bjuda, och bjuda tillbaka - eller inte?

Den personliga matidentiteten är, som vi har sett, till stor del en produkt av påverkan från både kollekt-

iva matgemenskaper och individuella val. Men hybridisering av den typ som beskrevs tidigare är inget 

som är representativt för alla informanters upplevelser och heller inget som är möjligt för alla. Anjali  

Prabhu har en viktig poäng att ha med sig när man talar om hybridisering, nämligen att det i många fall  

är en klassfråga. En företeelse som är möjlig endast för dem som redan är privilegierade, de som kan 

konsumera på ett visst sätt (Prabhu 2007:12). Enligt flera av informanterna är viljan att som invandrare 

integreras och hybridiseras dessutom till stor del beroende av majoritetskulturens vilja att komma dem 

till mötes. Kulturkrockar i fråga om att bjuda på mat och inte bli bjuden tillbaka - att inte spela med 

samma sociala koder, kan i det sammanhanget synliggöra avståndet mellan människor i stället för att  

föra dem närmare varandra. 

Beznik: […] En stor kultur..kulturskillnad.. Eh, ... när det gäller mat, om vi pratar om mat. Till exempel 

jag brukade bjuda folk på mat, min kultur du är min kompis - jag ska bjuda dig på mat. Och jag har 

gjort, eller bjuda en cigarett. Men varje gång när jag bjuder, de bjuder inte tillbaka. Då kände jag, fan 

jag är dum i huvudet - jag bjuder dem hela tiden och jag gör det idag efter 20 år igen! Så jag kan inte 

ändra mig. Och sen jag bjuder en gång, två gånger, tre gånger sen ahh. Det har hänt, en kollega här, jag 

bjöd honom för 4 år sedan, sen häromdagen han sa "du jag är skyldig en lunch till dig" (skratt). Okej, 

tack jag tänkte han glömde. (Intervju 3)

Amira och Bahar har också reflekterat kring bjudtraditionen i Sverige och har sin teori om varför det ser 

ut som det gör.

Bahar: Alltså jag tror inte att det handlar om snålhet och ören och att man tänker strategiskt när det 

kommer till ekonomin. Jag tror snarare att det är att man inte tänker riktigt alls […] Man tycker att det 

blir jobbigt och man känner att man har förväntningar på sig och man måste bete sig på ett visst sätt 

och sådär. Det är omständigt och det är jobbigt och jag får gå och handla sen och vi tar det sen.. Man 

får inte riktigt... det finns en mur, det finns en sträcka och längre än så kommer man inte. Man släpps 
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inte riktigt in på livet på det sättet, det känns som att vissa kan tycka att det är naket att befinna sig i 

den situationen. (Intervju 2)

Amira: Men jag tror att det är på grund av att samhällsstrukturen ser ut annorlunda i Iran eller andra 

länder än i Sverige. I Sverige tar myndigheterna hand om alla medborgare på ett annat sätt. Men i Iran 

eller andra länder måste medborgarna ta hand om varandra, vi har inte samma skattepolitik. (Intervju 1)

Precis på samma sätt som att mat visar vem man själv och gruppen är kan en måltid också vara ett sätt  

att definiera vilka som hör hemma och vilka som är utanför. Att bli inbjuden till en måltid är enligt  

David Bell och Gill Valentine en intim handling som konstituerar att man är en betrodd och önskad vän 

till familjen (Bell & Valentine 1997:62). Det är intressant att flera av informanterna upplever en generell  

reservation och motvillighet bland svenskar till att bjuda dem på mat. I och med detta, sin annorlunda 

kulturella föreställning om hur man bör dela en måltid, upplever informanterna sig själva och sitt  

beteende som främmande och annorlunda – ett slags andrafiering. Informanterna upplever i det här fallet 

att deras vanor skiljer sig från den svenska normen, det blir inte på samma sätt som förut möjligt att 

agera socialt genom mat (Jönsson & Jönsson 2007:68). Att som Beznik fortsätta, år efter år, med ett 

beteende som inte besvaras kan både ses som utanförskap och oförmåga att anpassa sig till sociala koder 

eller också som ett sätt att ihärdigt och outtröttligt försöka förändra dem. När två kulturella olikheter  

möts i en korsning är det oftast majoritetskulturen som har företräde, de upplever sällan att de gör fel i  

sociala situationer. I det här fallet belyser attitydskillnaderna kring måltiden kulturella olikheter och blir,  

precis som tidigare nämnts, potentiellt en del av ett större förtryck som synliggör skillnader mellan 

människor (de los Reyes mfl 2005:17f). Det synliggör att mat trots sin potential att föra människor och 

kulturer närmare varandra också kan leda till det motsatta – ökade klyftor. Enligt informanterna kan det  

sistnämnda ske genom ett allt för stort fokus på mat, och därmed mindre på människan bakom. Det kan 

upplevas, som till exempel av Amira, att matkulturen hon står för är mer intressant än hon själv.

Amira: Maten är ytan av en kultur. Man kan referera till maten och sen till nationalitet men om man vill 

leva tillsammans med andra människor är mat en liten del. Det måste man känna den personen och den 

nationaliteten. Maten är ytan av kulturen. Man måste skrapa och sen lära känna den kulturen på djupet.

Jon: Menar du att maten är någonstans man kan börja?

Amira: Ja man kan börja men sen kanske det finns så mycket olika maträtter här i Sverige, men på 

grund av det har vi inte blivit mer - vad heter det, integrationen har inte blivit bättre på grund av maten. 

Om man äter en turkisk kebab känner man inte den turkiska kulturen, man bara skrapar lite på ytan. 

Om man egentligen vill lära känna den turkiska eller iranska kulturen då måste man gå lite djupare. 

Annars skulle vi inte ha de problem som finns i samhället idag, integrationen ... ... har stora problem 

och konsekvenserna är stora. (Intervju 1)
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Amira för fram en viktig och bra poäng här. Enligt henne måste integration bygga på ett intresse och en 

vilja att ta till sig och lära känna människor och hela deras kultur på lika villkor. Maten kan alltså  

mycket väl vara en plats att utgå ifrån, men det får inte stanna där. Mat och människor är olika saker 

även om de hör ihop. Båda kan flytta över gränser och bosätta sig i nya länder, men det verkar vara 

skillnad på förutsättningarna för en maträtt och för dess företrädare när det gäller att bli en del av sam-

hället. Texten med titeln Eat the World (2002), av Laurier Turgeon och Madeleine Pastinelli, handlar om 

hur den kanadensiska staden Quebecs restaurangscen blir allt mer multikulturell, en plats att upptäcka 

och erfara ”den andre” genom mat och därigenom berika och nyansera både sin egen identitet och sin 

kropp. Mat gör att individen förändras både fysiskt och identitetsmässigt. (Turgeon & Pastinelli 

2002:260,251). Restaurangägarna beskrivs i texten som direkta förmedlare av postkoloniala ideal när de 

exotifierar människor genom att sälja ut mat som exotisk och autentisk i meningen primitiv. När maten 

på detta sätt blir ett medel för både den personliga hälso- och identitetsprocessen för vissa och tillskriver 

stagnation till andra så skiljs maträtter från människorna de kommer ifrån och det nödvändiga intresset 

för en fullvärdig integration som Amira pratar om uteblir.  

Mat kan alltså i vissa fall bli ett verktyg för majoritetsbefolkningen att använda för sin egen personliga 

utveckling, kanske är det därför som flera av informanterna upplevt att deras försök att bjuda på mat 

eller presentera sig själv via mat resulterat i en känsla av att de är de enda som ger och omgivningen 

bara tar. Den ena parten ser det som en möjlighet att lära känna folk och presentera sig själv samtidigt  

som den andra ser det som en möjlighet att snappa upp nya recept och utvecklas personligen. 

Amira: Jag har varit med om flera såna sammanhang som skolan har erbjudit, alla tar med sig nån 

matträtt och sen vi pratar om deras matträtter 5-10 minuter och det blir inte mer än så. Man måste ha 

det här engagemanget för den kulturen för att gå på djupet. (Intervju 1)

Bahar: Men var det inte du som sa att du försökte och bjöd hela tiden men man blir inte riktigt bjuden 

tillbaka, alla har det trevligt men det blir inget riktigt utbyte.. Har för mig att du har sagt det någon 

gång... (Intervju 2)

4.2 Mat är hemma

Hittills har det mesta av informanternas berättelser om mat handlat om kontakten med Sverige och 

svenskar - matens roll i mötet med andra människor. Men självklart är mat till en mycket stor del också 

ett möte med sig själv. I stycket ovan exemplifierades hur vissa av informanterna upplevt en subtil form 

av exotifiering och andrafiering i det att majoritetsbefolkningen använt deras matkultur som ett sätt att  
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konsumera något exotiskt och på så vis utveckla sig själva - ett led i den västerländska identitetsprocess 

som etnologen Magnus Berg beskriver med hjälp av Zygmunt Baumans resonemang i sin bok Hudud 

(1998). Orienten målas där upp som en imaginär eller fysisk plats dit man reser, i det här fallet med 

hjälp av en exotisk maträtt, som en viktig ingrediens i den västerländska identitetsprocessen där den 

ständiga rörelsen är själva målet. Identiteten måste utvecklas hela tiden och får aldrig stagnera. Att upp-

leva och erfara ny mat blir därför alltså en del i den personliga utvecklingen (Berg1998:156f). Informan-

terna har alla tagit upp exempel på när också de personligen använt mat för att resa, i minnet och i  

fantasin, för att utvecklas. I vissa fall för att söka trygghet och igenkänning eller dämpa hemlängtan.

Sally: Ibland, det känns som att mat är en ganska stor del av sin... tröst som man har. Eller det känns 

som att ibland när man längtade hem och tänkte att det där vill jag ha och sen gick ut och försökte... 

Speciellt med bakelser och sånt där. Jag minns att jag började baka väldigt mycket för jag kände lite 

hemlängtan och vill ha det här. Då gick jag ut och köpte allt som behövdes och... Ja jag tror, .. man vill 

gärna ha en del av sin matkultur. (Intervju 6)

Mira: För oss är det ingen stor grej att bara äta indisk mat varje dag. Okej nån gång vill jag äta nått 

starkt med mycket chili men inte varje dag. 

Jon: Kan det vara till exempel när ni längtar hem extra mycket?

Mira: Precis! Ibland vill man äta nått special som man inte äter varje dag, och det blir då. (Intervju 5)

Sally och Miras sätt att använda mat för att minnas sitt hemland visar både på tidigare nämnda förmåga 

som maten har att förflytta människor till andra platser, men också att mat är en viktig etnisk symbol  

(Hyltén-Cavallius 1999:27). När jag frågar informanterna om hur de upplever sin etniska och nationella 

identitet efter sina år i Sverige säger ingen att de kallar sig svensk, alla definierar sig utifrån hemlandet.  

Det är i den definitionen som man känner igen sig, och faktum är att det finns mycket i informanternas 

berättelser som tyder på att uppväxten och den mat som åts då på samma sätt är svårt att bortse ifrån. 

Det personliga smaksinnet ligger nog mycket till grund för de jämförande resonemang som informant- 

erna, ofta omedvetet, gled in på under intervjuerna. De förhöll sig till det som de anser är svensk mat 

genom att jämföra den med sitt hemlands mat och smaker med svar som:

Massoud: Vi blandar inte grädde i matlagningen, den mat vi lagar ska inte vara söt. (Intervju 9)

Sara: Vi fikar inte på samma sätt som ni gör här i Sverige, det gör vi inte. (Intervju 4)

Beznik: Vi har ännu yngre, man kan köpa riktigt kalvkött [i Bosnien]. (Intervju 3)

Anna: Det tyckte vi var på tok för sött. (Intervju 7)
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Att informanterna på det här sättet säger ”vi” och syftar på hemlandet beror säkert på att de i det här 

fallet intervjuades just i egenskap av migranter med ursprung i ett annat land än Sverige. Men att de på 

ett så tydligt sätt skulle beskriva sina intryck av Sverige genom skillnader var jag inte beredd på. Det är 

kanske inte så konstigt med tanke på att de flesta människor ju utgår från den referensram de har när de 

ska förklara saker för omgivningen. Men genom att göra dessa jämförelser hjälper informanterna till att  

både definiera svenskhet och svensk mat och samtidigt även definiera sig själva som avvikande från den 

bilden. Jämförelser av detta slag är ett bra exempel på hur sociala identiteter konstrueras, upprätthålls  

och formas, finns det ett ”vi” finns det alltid ett ”de andra” (Metzger 2005:65).

Vi har ju tidigare sett exempel på ett slags smaklökarnas integration då flera av informanterna beskrev 

hur deras smakpreferenser ändrats under deras tid i Sverige. Mycket tyder alltså trots det på att det finns 

en kärna – kanske grundad i matupplevelserna under de första åren i livet, som alltid finns kvar. Vissa 

minnen av smaker och dofter är så starkt förankrade hos informanterna att de alltid kommer att finnas 

med som en länk till hemlandet. Men de nya erfarenheterna påverkar också, ny mat ger nya minnen.

 

Sally: Om man skulle flytta tillbaka [till USA], då tror jag att jag kommer att längta väldigt mycket tillbaka till 

Sverige. Då kommer jag säkert att vilja laga lite svenska rätter ibland...

Jon: På samma sätt som du kan sakna USA nu och laga nått?

Sally: Ja absolut. Jag tror att man kan hitta lite av svensk mat i USA också, hitta lite knäckebröd och lingon är inte 

svårt att hitta. Finns det ett IKEA någonstans kan man hitta lite grejer där (skratt). (Intervju 6)

Något som är värt att poängtera är att informanterna, genom att ta till sig och integrera vissa nya 

matvanor i sin matidentitet, synliggör en viktigt postkolonial poäng. I spelet mellan vi och de andra,  

mellan väst och Orienten, mellan det svenska och det icke svenska är de hela tiden beroende av varandra 

och utvecklas i takt med varandra, som ett samspel. Man ska inte luras att tro att ”de andra” är någonting 

statiskt, tvärtom är det något i ständig rörelse och kontakt med bilden av svenskhet i det här fallet 

(Metzger 2005:68). I spelet mellan ”vi” och ”dem” går att avläsa samhället i stort, politiska och sociala  

förändringar. Informanterna i den här studien bidrar på sitt sätt till att ge en bild av det svenska sam-

hället, den svenska maten, samhällsklimatet i stort och inte minst sig själva genom sina erfarenheter.  

Deras berättelser och personliga utveckling, givande och tagande när det gäller mat, visar alltså att både 

individer, sociala grupper och normer hela tiden förändras i mötet med varandra. Möjligheter att röra sig 

över gränserna mellan vi och dem, och att genom hybridisering skapa nya gemenskaper är att förändra 

samhället genom att omdefiniera det. 
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4.3 Sammanfattning

Detta avsnitt har avhandlat informanternas upplevelser av utanförskap och andrafiering i Sverige på 

grund av kulturella skillnader i förhållande till mat. Bland annat erfarenheter av att ens maträtter är mer  

intressanta för svenskar än de är personligen. Detta kan potentiellt leda till ökade klyftor mellan både 

individer och kulturella grupper då de inte kan använda mat som ett kommunikationssätt på jämlika 

villkor och med samma syften. Vi har även sett hur informanterna med hjälp av mat och sina smak- 

preferenser placerar sig själva i olika gemenskaper och därigenom också markerar etnisk och nationell 

tillhörighet. I anslutning till det har även matens förmåga att flytta informanterna, i fantasin, till minnen  

och platser och till exempel bota hemlängtan diskuterats samt hur allt detta på olika sätt är delar av den  

ständigt pågående omformuleringen av sociala identiteter i samspelet mellan ”Vi” och ”Dem”.  
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5. Avslutning 

Den här uppsatsen har berört matens roll i dessa informanters möte med Sverige, hur de påverkats och 

påverkat, förändrats och identifierat sig ur en matsynpunkt. I följande avsnitt kommer jag resonera kring 

resultatet av undersökningen genom att återvända till, och besvara, mina frågor. 

1. Vad ser informanterna som svensk mat och hur kom de i kontakt med den? 

Det första informanterna nämnde angående begreppet ”svensk mat” kan liknas vid det som nog många 

skulle kalla för husmanskost-klassiker. Med köttbullar, surströmming och inlagd sill beskrev de en 

statisk och historiskt laddad bild av svensk mat. Men bredvid den bilden fanns också resonemang om 

Sverige som en smältdegel, påverkat av det mesta och de flesta med kebabpizza som nationalrätt. Men 

den sistnämnda omnämns inte lika tydligt som ”svensk”, bland annat Beznik och Massoud resonerade 

kring detta. De menade att visst, det finns en slags ”kärna” av svensk mat, men resten är inte svenskt – 

det är importerat, det mesta är blandningar och det är svårt att säga vad som är vad ursprungligen. Man 

kan se hur Metzgers resonemang om skillnaden mellan ”svensk mat” och ”mat i Sverige” till viss del 

alltså upplevs av informanterna (Metzger 2005:371). Vad som blir potentiellt andrafierande och 

destruktivt för ett samhälle är när ”svensk mat” blir starkt etniskt laddat, som till exempel genom Tore 

Wretmans citat om köttbullar, och därigenom bidrar till att skapa en kulturell hegemoni - en svenskhet  

som inte kan nås av alla. Håkan Jönsson har visat hur gemenskaper laddar mat med kulturell betydelse, 

inte tvärtom. Maten i sig är inte det viktigaste utan kan med fördel bytas ut allteftersom gruppen 

utvecklas, detsamma gäller för samhället i stort (Jönsson & Jönsson 2007:67f).  Dessutom är det viktigt 

att komma ihåg att det på samma sätt inte är maten under paraplybegreppet ”svensk mat” som är andra-

fierande – köttbullar är inte farliga i sig. Det är när de på olika sätt ”hålls fast” och laddas som kulturell  

markör och hindras från att bli en del av ”mat i Sverige” som andrafieringen träder i kraft. 

När det gäller kontakten med svensk mat spelade skolan en central roll för de av informanterna som har 

barn. Barnens exponering för maten i skolan bidrog i flera fall till att förändra familjens matvanor,  

främst på vardagarna. Kombinationen av barnens preferenser, tidsbrist och tillgången på ”snabbmat” 

bidrog till att förändra både informanternas matvanor och i slutändan även deras smaklökar. Dessutom 

märktes en förskjutning av hemlandets mat till helger och högtider och därmed också en potentiellt  

starkare symbolisk laddning kopplat till den maten. Allt detta i kombination med influenserna av maten i  

Sverige samt upplevda kulturella likheter och skillnader gjorde att några av informanterna kände en viss  
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vilsenhet över att, som de sa, befinna sig mellan två kulturer. En fullt förståelig reaktion men också ett  

”third space” från vilket det är möjligt att påverka och förena dessa kulturer eller i alla fall föra dem 

närmare varandra.

Genom informanternas resonemang, tydligast argumenterat för av Beznik och Massoud, kan man alltså 

skönja en skillnad mellan ”svensk mat” och ”mat i Sverige”. Den klassiska bilden av husmanskost 

existerar samtidigt som en mer dynamisk och föränderlig matkultur som avspeglar omvärldens påverkan 

på och närvaro i Sverige. Informanternas kontakt med den svenska maten kom exempelvis genom 

barnens skolgång men också, som vi snart ska se, genom företeelser som socialt umgänge.

2. Är det viktigt att ta till sig svensk mat när man migrerar till Sverige?

Alla informanter har fått den här frågan ställd till sig under intervjuerna och den svenska mat som de 

relaterar till är deras egen, personliga definition av begreppet. De var i stort sett överens om att det  

skulle vara svårt att bo i Sverige och inte äta den svenska maten. Anledningarna till detta var flera.  

Bland annat Beznik och Sara hade båda upplevt hur deras sociala umgänge och framför allt gemen- 

skapskänslan med kollegor på arbetsplatsen till stor del underlättades om de åt som de andra i gruppen 

gjorde, till exempel på det årliga julbordet. Att inte äta specialiteter som julskinka och inlagd sill skulle  

förmodligen inte av någon i omgivningen tolkas som respektlöst eller konstigt. Jag tolkar snarare 

informanternas val att äta svensk mat i sociala sammanhang tillsammans med svenskar som ett sätt att  

just bli en del av gemenskapen. Att äta blir i det här fallet ett sätt att närma sig varandra och på det sätt  

som Håkan Jönsson skriver om, forma och definiera en grupp utifrån gemensamma matreferenser 

(Jönsson & Jönsson 2007:67). Vissa av informanterna menade dock att det inte varit tal om att göra ett 

aktivt val, att ta del av den svenska matkulturen eller inte. Det kom automatiskt och oundvikligen,  

främst genom just socialt umgänge med svenskar i olika sammanhang men också genom saker som 

utbudet av råvaror i matbutikerna. Till exempel berättade Mira hur hon tvingades prova nya saker och 

att hon var inställd på att inte kunna få tag på alla ingredienser hon var van vid från Indien på lands-

bygden i Sverige. 

Informanternas berättelser tyder på att förmågan att ta in nya intryck och smaker är ett sätt på vilket  

både individer och grupper omformas och förändras. Saras sätt att kombinera sitt hemlands persiska mat 

med sin man och sina barns svenska smaker på ett och samma bord är både att visa på kulturernas 

olikheter men också, genom ett slags hybridisering, skapa möjligheter för nya gemenskaper när dessa 

olikheter möts. 
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Svaret på frågan blir alltså att den sociala tillvaron i Sverige och umgänget med svenskar - både på 

arbetsplatsen och privat underlättas om man har en, i alla fall delvis, gemensam matreferensram. Att ta  

del av den svenska matkulturen har för informanterna varit ett viktigt steg i integrationen i det svenska 

samhället. Men det är också intressant att se hur deras sätt att ge tillbaka, påverka svenskar genom att 

kombinera smaker och dela med sig av recept, skapar det viktiga samspelet mellan olika kulturer där det  

på ett konkret sätt syns hur de påverkar varandra och därmed också samhället i stort. 

3. Hur ser förhållandet mellan informanternas etnicitet och matvanor ut och vad händer med den 

kopplingen i och med migrationen till Sverige? 

Först och främst vill jag poängtera att förhållandet mellan etniciteten och matvanorna till stor del är en  

individuell process och potentiellt olika person till person, även bland dessa nio informanter skiljer det 

sig åt. Vad man generellt kan säga är att alla informanter beskrivit hur kopplingen mellan etnicitet och  

mat är något som grundläggs tidigt i livet. Efter migrationen till Sverige får maten från uppväxten en  

starkare symbolisk laddning, kanske hjälpt av att hemlandets mat, som vi har sett, av olika anledningar 

har en tendens att förskjutas till helg och festdagar. Maten blir ett sätt att komma ihåg och med minnets  

hjälp färdas till hemlandet genom att äta mat som man minns från barndomen. Flera av informanterna,  

däribland Mira, menade också att maten under uppväxten påverkar och formar smaken och skapar 

därigenom förutsättningar för slutsatsen om en koppling mellan etnicitet och smak. Något som dock kan 

förändras över tid. Mira diskuterade till exempel hur hon, efter en tid i Sverige inte längre kunde äta lika 

stark mat som innan. Hon upplevde inte själv att hon förändrats men hennes familj i Indien gjorde det, 

och även om de naturligtvis inte såg henne som en mindre värdig medlem av familjen eller mindre 

indisk än tidigare, så synliggör den här typen av små rörelser i komponenter kopplade till etniciteten 

dels att maten är en variabel som synliggör dessa rörelser men också att större förändringar är möjliga. 

Hylland Eriksen menar att etnicitetens rörlighet varierar mellan olika kontexter och att ”regler” för till  

exempel hur många generationer eller år som krävs för att tillhöra en etnisk identitet är en definitions-

fråga (Hylland Eriksen 1993:90). Det kan tyckas utopiskt att man inom loppet av en generation skulle 

kunna skifta etnicitet - det går inte och jag menar inte heller att man ska göra det. Det jag vill lyfta fram,  

genom att konstatera att förändringar av tillsynes svårforcerade samhällsfenomen som etnicitet i alla fall  

i teorin är möjliga, är att även de strukturer av dikotomt tänkande där etnicitet ingår också kan förändras.  

På ett mindre abstrakt plan blir Miras berättelse ovan ett sätt att se hur etniciteten hela tiden finns där  

som något man kontrasterar och avläser omvärlden mot. Efter migrationen till Sverige har nya matvanor 

påverkat den personliga smaken och därigenom också till viss del, dock kanske mest i teorin, hennes 

plats i hemlandets etniska gemenskap men på samma gång placerat henne i en position mellan två 
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etniska grupper med förutsättningar att föra dem närmare varandra.

Kontentan blir alltså att matvanor och etnicitet hänger ihop och definierar varandra. Genom att förändra  

den ena, i informanternas fall företrädesvis matvanorna, synliggörs teoretisk rörlighet av samhället i  

större skala. Förhållandet mellan mat och etnicitet och dess roll sedan ankomsten till Sverige synliggörs 

bland annat i hur informanter med hjälp av mat skapat förutsättningar för nya gemenskaper över 

etnicitets- och nationalitetsgränserna genom att utnyttja positionen i ”the third space”.

* * *

Vad man avslutningsvis kan säga, trots att vi visserligen sett exempel på en hel del delade erfarenheter 

bland informanterna, är att upplevelserna av matens roll i mötet med Sverige på många punkter varierar  

från person till person. Det blir därför svårt att dra några stora slutsatser eller lägga fram entydiga svar, 

men man kan i varje fall skönja några tendenser. Den intressantaste, i mina ögon, är just när informanter 

upplevt en känsla av att befinna sig mellan två kulturella gemenskaper – hemlandets och den svenska, 

och hur mat i den positionen kan användas för att föra dem närmare varandra och potentiellt bidra till att  

nya gemenskaper bildas genom ”the third space” och hybridisering. Det påverkar och förändrar både 

den personliga identiteten och sociala gemenskaper för informanten, men synliggör också i ett större 

perspektiv att rörlighet i dikotoma tankestrukturer, delvis med hjälp av mat, är möjlig. 

Jag vill inte få det att låta enkelt och självklart, för det är det inte. Den här typen av förändringar har  

svårforcerade hinder och mycket av möjligheterna till hybridisering är en klassfråga och beroende av 

dels ekonomiska möjligheter och tillmötesgående från starka samhällsklasser gentemot svagare. 

Ett postkolonialt perspektiv på mat kan synliggöra dessa maktaspekter och tänkbar vidare forskning 

skulle kunna, på en djupare nivå än vad som varit möjligt här, undersöka vad fortlevnaden av ideal som 

svenskhet inom mat säger om Sverige som samhälle i en samtida global kontext och vad detta innebär 

för enskilda individer.
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6. Litteratur och källor

6.1 Intervjuer

1. Namn: Amira

Yrke: okänt

Ålder: 48

Hemland: Iran

År i Sverige: 24

Har barn: Ja

Intervjudatum: 24/11 2011

Intervjuns längd: 78 minuter

2. Namn: Bahar

Yrke: Studerande

Ålder: 24

Hemland: Sverige

År i Sverige: 24

Har barn: Nej

Intervjudatum: 24/11 2011

Intervjuns längd: 78 minuter

3. Namn: Beznik

Yrke: Högskolelärare

Ålder: 57

Hemland: Bosnien

År i Sverige: 20 

Har barn: Ja

Intervjudatum: 25/11 2011

Intervjuns längd: 45 minuter
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4. Namn: Sara

Yrke: Administrativ personal

Ålder: 48

Hemland: Iran

År i Sverige: 17

Har barn: Ja

Intervjudatum: 21/11 2011

Intervjuns längd: 62 minuter

5. Namn: Mira

Yrke: Distanstentamensamordnare 

Ålder: 31

Hemland: Indien

År i Sverige: 10

Har barn: Ja

Intervjudatum: 25/11 2011

Intervjuns längd: 40 minuter

6. Namn: Sally

Yrke: Kompositör

Ålder: 32

Hemland: USA

År i Sverige: 9

Har barn: Nej

Intervjudatum: 22/11 2011

Intervjuns längd: 54 minuter

7. Namn: Anna

Yrke: Administrativ personal

Ålder: 59

Hemland: Tjeckoslovakien

År i Sverige: 43

Har barn: Ja

Intervjudatum: 21/11
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Intervjuns längd: 45 minuter

8. Namn: Raija

Yrke: Administrativ personal

Ålder: 65

Hemland: Finland

År i Sverige: 30

Har barn: Nej

Intervjudatum: 21/11 2011

Intervjuns längd: 34 minuter

9. Namn: Massoud

Yrke: Administrativ personal

Ålder: 59

Hemland: Iran

År i Sverige: 21

Har barn: Ja

Intervjudatum: 21/11 2011

Intervjuns längd: 42 minuter

Samtliga intervjuer utförda, inspelade och transkriberade av författaren.

6.2 Tv-program

Den stora matresan (2011). Tillgängligt via www.tv4play.se. [2011-10-06]
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