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Summering 

Titel: Etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer – Spridning av svensk 

matkultur 

Title: Establishment of Culturally Bounded Products in Other Cultures– Spreading Swedish 

Food Culture 
Författare: Sofia Grönberg och Cecilia Söderblom, Internationella civilekonomprogrammet 

(Authors) 

Handledare: Per Åman 

(Supervisor) 

Bakgrund: Globaliseringen har lett till att människor reser allt mer och det har blivit allt 

lättare att kommunicera över nationsgränser. Matkultur är något som påverkats av 

globaliseringen och det blir allt vanligare att länder exporterar sin matkultur till andra länder. 

Denna studie ämnar undersöka vilka faktorer som spelar in vid kulturexport.  

Background: Globalization has resulted in people travelling more frequently and it has 

become easier to communicate across borders. The food culture has been influenced by 

globalization and it is becoming more common that countries export their food culture to 

other countries. This study examines what factors are important in exporting culture. 

Syfte: Syfte med studien är att utforma en modell som kan bidra med ökad förståelse för hur 

etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer bör gå till i termer av spridning, 

anpassning och upplevelser. 

Aim: The aim with this study is to create a model which can contribute to a better 

understanding of how establishment of culturally bounded products in other cultures works in 

practice in terms of spreading, adaption and experience.  

Slutsats och resultat: Denna studie visar att det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 

export av kulturberoende produkter: spridningsmekanismer, anpassningsmekanismer och 

vikten av en upplevelse. Vidare visar studien att det är möjligt att exportera kultur men att det 

är komplext och att hänsyn måste tas till kulturen på den tänkta etableringsmarknaden. 

Conclusion and results: The finding of this study shows that there are three factors to 

consider when exporting a culturally bounded product; cultural scatter factors, mechanisms 
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for cultural adaption and the importance of an experience. The study also shows that it is 

possible to export culture, but cultural differences need to be taken into account. 

Nyckelord: globalisering, kultur, spridningsmekanismer, anpassning, upplevelser.  

Keywords: globalization, culture, cultural scatter factors, adaption, experiences. 
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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att skapa en modell för att öka förståelsen för etablering av 

kulturberoende produkter i andra kulturer genom att analysera samband mellan 

spridningsmekanismer, anpassningsmekanismer och upplevelser.  

Då begreppet kultur är brett har vi valt att avgränsa studien till matkultur. Anledningen till 

detta är att ämnet är aktuellt i Sverige då regeringen ämnar marknadsföra Sverige som ett 

”matland”. För att Sverige ska betraktas som ett ”matland” krävs förståelse för etablering av 

kulturberoende produkter i andra kulturer. 

För att få ett helhetsperspektiv av hur etablering av kulturberoende produkter går till har 

empiri insamlats genom verklighetsbaserade exempel samt genom intervjuer med personer 

inom kultur och matindustrin.   

Vi har sett att det finns samband mellan spridningsmekanismer, anpassningsmekanismer och 

upplevelser. Sambandet ligger i att det måste finnas ett budskap ska spridas och detta måste 

sedan anpassas efter kultur för att en positiv upplevelse ska kunna skapas. På så sätt kan en 

positiv uppfattning av svensk matkultur bildas vilket underlättar för kulturexport. Sambanden 

mellan faktorerna: spridningsmekanismer, anpassningsmekanismer och upplevelse, förklaras i 

vår resultatmodell. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till studien. Vidare kommer vi 

att utveckla en problematisering som sedan kommer att mynna ut i studiens syfte och bidrag. 

För att underlätta fortsatt läsning kommer vi även att presentera en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

I ledning av jordbruksminister Eskil Erlandsson, presenterade regeringen i juli 2008 förslaget 

att marknadsföra Sverige som ”Europas nya matland”. Regeringens övergripande syfte var att 

öka sysselsättning och tillväxt. Genom att framställa Sverige som ”Europas nya matland” 

menade regeringen att matturismen kunde stimuleras, exporten av mat öka samt öppna upp 

möjligheten till fler jobb
1
. Att marknadsföra länder på det här viset, det vill säga att bygga upp 

ett varumärke kring ett land, är något som allt fler regeringar runt om i världen börjat göra 

(Gotsi, Lopez & Andriopoulos 2011). Regeringens vision är främst riktad mot att öka 

turismen till Sverige. Vi vill i den här studien undersöka om det är möjligt att öka intresset för 

Sverige genom export av kulturberoende produkter, det vill säga om svensk kultur och 

intresset för Sverige kan spridas via mat. Genom att exportera matkultur tror vi att intresset 

för Sverige och den svenska kulturen kan öka och på så vis verka som en bidragande faktor 

för ökad turism till Sverige samt påverka exporten av svenska produkter positivt. 

Ökad turism och ökat intresse för andra kulturer kan ses som ett resultat av globaliseringen 

(Bird & Stevens 2003; Friedman 2005). Ett exempel på detta är turistnäringens exportvärde, 

det vill säga det turister spenderar i Sverige, som är större än järn-och stålexporten samt 

personbilsexporten tillsammans (Jo 08.015). Ett annat exempel är att Sveriges matexport ökat 

med 130 % sedan 1997 (Azar 2011). Det är av dessa anledningar vi valt att använda oss av 

matindustrin som exempel vid etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer. 

                                                           
1
 http://regeringen.se/sb/d/12806/a/117708,  

http://www.regeringen.se/sb/d/10783/a/108885 

http://regeringen.se/sb/d/12806/a/117708
http://www.regeringen.se/sb/d/10783/a/108885
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Under de senaste århundradena har globalisering blivit ett ständigt pågående och alltmer 

påtagligt faktum. Vi har observerat att globaliseringen tagit sig i uttryck i form av att 

människor reser allt mer och att internationell handel sker i allt större utsträckning. Forskning 

menar att globaliseringen startade i och med Columbus upptäckt av Amerika och att den på 

senare år tagit sig uttryck i form av internets framväxt (Friedman 2005). Globaliseringen har 

även gjort människor runt om i världen mer lika då globaliseringen gjort det lättare för 

människor att kommunicera med varandra (Levitt 1984) samtidigt som ekonomin i vissa 

utvecklingsländer blivit bättre (Friedman 2005). Friedman (2005) menar att detta har gjort 

världen platt, medan Ghemawat (2007) menar att världen inte blivit så platt utan menar på att 

det mesta av kommunikationen sker på lokal nivå.  

Internets framväxt, och därmed globaliseringens framskridande, har gjort det möjligt att 

anpassa produkter i allt större utsträckning och därför har principen ”one size fits all” 

ifrågasatts (Anderson 2006). Det finns motsättningar i teorin kring hur globaliseringen 

påverkat människor, företag, världen och kulturer. Om världen vore platt, som vissa påstår, 

borde våra preferenser bli mer homogena istället för alltmer olika (Rapaille 2006; Fan 2005; 

Levitt 1984). 

Då globaliseringen påverkat människors preferenser (Levitt 1984) är en viktig fråga vid 

export och utlandsetablering huruvida företag bör anpassa sig till lokala marknader eller 

standardisera sin produkt eller tjänst (Prahalad & Doz 1987). Det finns företag som kan ses 

som standardiserade, ett exempel som vi har observerat är IKEA som använder sitt svenska 

koncept i varje land de etablerar sig i. Exempelvis har IKEA svenska namn på sina produkter 

och deras byggnad går i svenska flaggans färger, blått och gult. En annan observation som vi 

har gjort inom matindustrin är att flera länder lyckats exportera sina matkulturer, exempel på 

detta är: Japans sushi och Italiens pizza. Dock har vi sett att en viss förändring förekommit då 

maten har anpassats efter olika kulturer. Amerikansk pan pizza är exempelvis vanligt i USA 

medan pizzan i Sverige vanligen är tunnare.  

Då mat är en central del av nationell kultur (Gustafsson 2012) finner vi diskussionen kring 

nationell kultur och global kultur relevant för vår studie. Det diskuteras mycket om huruvida 

nationella kulturer påverkas av globaliseringen (Bird & Stevens 2003). I takt med att 

globaliseringen tilltagit har det blivit lättare att kommunicera över nationsgränserna (Bird & 

Stevens 2003; Friedman 2005; Levitt 1984). Detta har lett till att människor blivit allt mer lika 

varandra då de delar underhållning, intressen samt i vissa fall språk och annan typ av kultur 
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(Bird & Stevens 2003). Det faktum att det har blivit enklare att kommunicera har bidragit till 

att det växt fram en global kultur som vissa forskare menar är ett hot mot den nationella 

kulturen (Bird & Stevens 2003).  

Då måltidskultur är en viktig del av vår studie är upplevelsen av mat relevant. I dagens hårda 

konkurrens är det viktigt att erbjuda konsumenten något utöver det vanliga, detta har lett till 

att upplevelsen blivit allt viktigare (Pine & Gilmore
2
 1999; Lorentzen 2009). Konsumenten 

nöjer sig inte med endast en produkt utan vill ha något mer, i detta fall en service eller någon 

form av upplevelse kring produkten (Prahalad & Doz 1987).  

 

1.2 Problematisering 

Globaliseringen har gett upphov till att människor enklare kan förflytta sig runt om i världen 

och detta har gjort det enklare att ta del av andra kulturer (Friedman 2005; Levitt 1984). Vissa 

forskare menar att detta, kulturellt sätt, gjort att vi människor förts närmare varandra 

(Friedman 2005; Rapaille 2006; Levitt 1984). Samtidigt menar Anderson (2006) att 

globaliseringen gjort människor mer olika eftersom att det idag går att anpassa produkter i allt 

större utsträckning. Internets uppkomst har även gjort det möjligt för människor att kunna 

förenas, något som annars kanske inte varit möjligt (Friedman 2005).  

Forskning visar även att globaliseringen gjort att det vuxit fram en global kultur som ett 

komplement till nationella kulturer (Bird & Stevens 2003). Teorierna kring hur 

globaliseringen påverkat människor och olika kulturer är många men kvar står det faktum att 

människor reser allt mer och i allt större utsträckning tar del av andra kulturer (Bird & 

Stevens 2003; Friedman 2005) vilket medfört att turismen har blivit en allt större del i 

ekonomier runt om i världen (Baker & Cameron 2008).  

Då globaliseringen gett upphov till att människor i större utsträckning reser och tar del av 

andra kulturer så har även spridningen av kulturella uttryck ökat. Detta innebär att det finns 

ett behov av att förstå hur spridning av kulturella uttryck går till då denna förståelse 

exempelvis kan öka intresset för ett visst land och på så sätt bidra till ökad turism. 

Frågan kring hur kulturell anpassning bör gå till är något vi finner intressant för vår studie då 

globaliseringen har lett till att företag kan nå ut till fler marknader (Bartlett & Goshal 1989). 

                                                           
2
 Pine & Gilmore är konsulter och författare, trots detta finner vi deras teori relevant för studien. 
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Den stora frågan vid export är huruvida ett företag bör standardisera sina produkter och 

tjänster för att på så sätt nå ut till den stora globala marknaden eller om de bör anpassa sig 

(Prahlad & Doz 1987).  

Då det idag finns ett ökat behov av upplevelser är detta något som bör tas hänsyn till vid 

export eller utlandsetablering. Då upplevelsen är något som påverkas av människors 

uppfattning finner vi teorier som rör marknadsföring relevanta då marknadsföring kan 

påverka människors uppfattning.  

Studien syftar till att skapa en modell för att öka förståelsen för etablering av kulturberoende 

produkter i andra kulturer, då detta är något vi saknar idagens teorier. Därmed vill vi 

undersöka hur matkultur kan spridas och tas upp i andra nationella kulturer. Anledningen till 

att vi valt att avgränsa oss till mat är att det är ett kulturellt uttryck som även tillgodoser ett av 

människans basbehov (Murcott 1982; Askegaard & Madsen 1998; Azar 2011). Detta innebär 

att mat är en viktig del av alla människors liv, oavsett kulturell tillhörighet. Denna studie 

kommer att fokusera på svensk matkultur och en av anledningarna till detta är att Sveriges 

regering vill marknadsföra Sverige som ”Europas nya matland” vilket gör ämnet aktuellt. 

Trots att visst fokus ligger på svensk matkultur vill vi även att studien ska vara applicerbar på 

andra kulturberoende produkter samt på andra länder. Vi har även valt att behandla ämnet 

matkultur i termer av mat som en råvara samt i termer av en måltid. Då måltiden kan kopplas 

till en upplevelse är begreppet upplevelse något som är centralt för vår studie. Det är även 

relevant att undersöka mekanismerna som ligger bakom spridningen av kulturella uttryck då 

det kan hjälpa oss att förstå hur expansion av kulturberoende produkter uppstår. Anledningen 

till att vi avgränsat oss till anpassningsmekanismer är att dessa kan ses vara sammankopplade 

med spridningsmekanismerna. Vi vill även undersöka vikten av en upplevelse vid spridning 

av kulturberoende produkter då upplevelsen påverkar människors uppfattning av ett kulturellt 

uttryck. 

För att underlätta vidare läsning har vi utformat följande definitioner: 

Svensk matkultur- Samlingsnamn 

Svensk mat- Råvaror och maträtter 

Svensk måltidskultur- Sättet på vilket mat används på i Sverige 
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 1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med den här studien är att skapa en modell för att öka förståelsen för 

etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer. Vi vill erhålla denna förståelse genom 

att besvara följande frågor: 

1. Vilka är de viktigaste spridningsmekanismerna för matkultur? 

2. Hur bör företag inom matindustrin anpassa sina produkter till kulturella förhållanden 

för att kunna tas upp av andra kulturer? 

3. Hur viktig är upplevelsen för upptagandet av kultur? 

 

1.4 Studiens bidrag 

Globaliseringen har bidragit till att turismen blir en allt viktigare faktor i många ekonomier 

(Baker & Cameron 2008) och då levnadsstandarden förbättrats i många länder har behovet av 

upplevelser ökat (Lorentzen 2009). Vi ämnar därför skapa en modell för att öka förståelsen 

för etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer genom spridning, anpassning och 

upplevelser.  

Ämnet kultur är brett och det har gjorts många studier om nationell kultur och företagskultur. 

Vi har observerat att vissa länder lyckats sprida sin matkultur, exempel på detta är spridningen 

av sushi och pizza, men att det saknas teorier för vilka mekanismer som ligger bakom 

spridningen av dessa kulturella uttryck. De existerande teorier som finns inom 

marknadsföring av nationella kulturer handlar bland annat om ”place branding” (Fan 2005) 

och det finns även olika modeller som försöker förklara hur spridning av kulturella uttryck går 

till (Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). Det glapp som vi tycker oss finna i den existerande 

teorin är en koppling mellan spridningsmekanismerna och anpassningsmekanismerna. Place 

branding är en teori som är intressant för vårt ämne men den måste sättas i relation till 

spridningsmekanismerna och anpassning för att få betydelse i detta sammanhang. 

Glokaliseringsteorin diskuterar lokalanpassning men behöver sättas i relation till spridning av 

kulturella uttryck och de modeller som finns för spridning måste sättas i relation till kultur och 

anpassning. Studiens bidrag är alltså att ge en övergripande bild av relationerna mellan 

spridning av kulturella uttryck, anpassning samt upplevelser. Detta syftar till att ge ökad 

förståelse för etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer. 
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1.5 Disposition 

För att underlätta fortsatt läsning kommer vi här att presentera studiens upplägg: 

 

 

 

 

Inledning 

•I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till studien. Vidare kommer vi att 
utveckla en problematisering som sedan kommer att mynna ut i studiens syfte och bidrag. För att 
underlätta fortsatt läsning kommer vi även att presentera en disposition. 

Metod 

•I det här kapitlet kommer vi att beskriva den metod vi använt oss av vid studiens genomförande. 
Vidare kommer vi att beskriva tillvägagångssättet vid urval och intervjuer samt presentera 
metod- och källkritik. 

Teori 

•I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens teoretiska referensram. De teorier som vi 
använt oss av rör främst globalisering, kultur, anpassning, upplevelser och marknadsföring. För 
att underlätta vidare läsning kommer teorikapitlet inledas med en disposition som visar 
sambandet mellan teorierna. 

Empiri  

•I detta kapitel kommer vi att presentera 15 exempel från verkligheten samt återge de intervjuer 
vi gjort. Vi har gjort tre intervjuer med personer som vi kommit i kontakt med genom 
snöbollsurval. Dessa personer representerar olika perspektiv inom mat och kultur. De personer 
vi intervjuat är: Inga-Britt Gustafsson, professor emerita i måltidskunskap; Richard Tellström, 
lektor i Måltidskunskap vid Örebro universitet; Tony Greenwood, Managing Director på 
Ampelos, ett företag verksamt inom matimport i London, England.  

Analys 

•I det här kapitlet kommer vi att ställa teori och empiri mot varandra och sedan analysera 
eventuella samband. Vi kommer att strukturera upp analysen i tre delar: spridning av kulturella 
uttryck, kulturell anpassning och vikten av en upplevelse. Denna uppdelning kommer att 
underlätta besvarandet av syftesfrågorna i slutsatsen. 

Resultat 

•I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens resultat samt visa sambandet vi funnit 
mellan de tre delarna: spridning av kulturella uttryck, kulturell anpassning och upplevelser. Vi 
kommer även att presentera vår resultatmodell. 

Slutsats 

•I det här kapitlet kommer vi att redogöra för studiens slutsatser. Målet i detta kapitel är även att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. För att tydligt besvara de tre syftesfrågorna kommer 
vi att dela upp detta kapitel efter dessa. Förslag på vidare forskning kommer även att 
presenteras. 

Figur 1: Studiens disposition. Källa: Grönberg & Söderblom (2012) 
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2. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva den metod vi använt oss av vid studiens 

genomförande. Vidare kommer vi att beskriva tillvägagångssättet vid urval och intervjuer 

samt presentera metod- och källkritik. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Thurén (2007) menar att det i huvudsak finns två vetenskapliga synsätt: positivism och 

hermeneutik. Positivism innebär att naturvetenskapens synsätt bör imiteras eller följas strängt 

(Bryman & Bell 2011). Det har länge debatterats kring begreppet positivism och begreppet 

har olika betydelser i olika sammanhang (Alvesson & Sköldberg 2008). Positivismen bygger 

på absolut kunskap medan hermeneutik innebär att kunskapen är tolkad och värderad (Thurén 

2007). För att fakta ska bli betydelsefull måste läsaren förstå upphovsmannens mening med 

texten (Bryman & Bell 2011). Inom hermeneutiken är tolkningar tillåtet och förståelsernas 

mångfald får kollidera och ge inspiration (Alvesson & Sköldberg 2008). Då begreppet 

”kultur” har olika betydelse för olika människor och det saknas en övergripande definition 

(Atkinson 2004) anser vi att ett positivistiskt synsätt kan vara svårt att applicera på denna 

studie då positivismen kräver att redan bevisad fakta följs.  

Vid genomförandet av den här studien har vi använt oss av ett tolkande synsätt vilket till viss 

del kan liknas vid ett hermeneutiskt synsätt. Vi vill dock poängtera att vi inte vill positionera 

oss som helt hermeneutiska då en grundtanke inom detta synsätt är att den lilla delen måste 

sättas i ett helhetsperspektiv för att bli förståeligt (Alvesson & Sköldberg 2008), något som vi 

anser inte nödvändigtvis stämmer in på vår studie. Gemensamt för det tolkande synsätt vi 

använt oss av och hermeneutiken är att vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter, 

minnen och kunskaper i viss mån avspeglas i vårt arbete (Thurén 2007). 
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2.2 Vetenskaplig metod  
Det kan vara svårt att skilja på kvalitativ metod respektive kvantitativ metod (Andersen 

1994). Kortfattat har kvantitativ metod starkt fokus på mängd medan fokus i den kvalitativa 

metoden ligger på analys (Starrin & Svensson 1994; Andersen 1994). Vid kvalitativ metod 

ligger tonvikten vid analys av data på ord snarare än på siffror (Bryman & Bell 2011). Den 

kvalitativa metoden innebär att ett fenomen består av flera olika variabler med unika 

kvaliteter och det går därför inte att mäta numeriskt utan det krävs en analys (Andersen 1994). 

Fokus i den kvalitativa metoden ligger på tolkning av den enskilda individens sociala 

verklighet (Bryman & Bell 2011). Ett centralt kriterium för den kvalitativa metoden är att 

fokus bör ligga på öppen och mångtydig empiri (Alvesson & Sköldberg 2008). Detta är något 

vi eftersträvar i denna studie då vi samlat empiri genom exempel från verkligheten vilka har 

kompletterats med djupgående intervjuer. 

Då den kvalitativa metoden och det hermeneutiska synsättet är tolkande anser vi att dessa kan 

ses som förknippade med varandra. Vi anser därför att kvalitativ metod är bättre lämpad på 

vår studie än kvantitativ metod är. Detta beror på att kultur kan ses som individens tolkning av 

sin sociala omgivning. 

 

2.3 Relationen mellan teori och empiri 

Induktion utgår från empiri medan deduktion utgår från teori 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56) 

Induktiv metod innebär att författaren gör ett antal observationer och utifrån dessa drar 

generella slutsatser (Alvesson & Sköldberg 2008; Andersen 1994). Vid induktiv metod är 

teorin resultatet av en forskningsansats (Bryman & Bell 2011) och induktion förutsätter 

kvantifiering (Thurén 2007). Den deduktiva ansatsen utgår från teori och antar att generella 

teorier alltid gäller på det enskilda fallet (Alvesson & Sköldberg 2008). Deduktiv metod har 

sin utgångspunkt i ett områdes redan existerande teori, därefter utformas en hypotes som 

sedan bekräftas eller förkastas med hjälp av empirisk fakta (Bryman & Bell 2011). 
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Deduktion = Teori  Observation/Resultat 

Induktion = Observation/Resultat  Teori 

(Bryman & Bell 2011, s.13) 

Vi anser att det finns många relevanta teorier inom vårt valda studieområde men då vi anser 

att det saknas en modell för förståelse för etablering av kulturberoende produkter i andra 

kulturer är empiri av stor betydelse. Vi kommer därför att lägga vikt på teori och empiri i 

kombination. Vissa forskare menar att induktion och deduktion inte är tillräckligt, då det inte 

genererar ny kunskap utan utgår från det redan kända (Andersen 1994). Kritiken mot 

induktion och deduktion har lett till uppkomsten av ett tredje tillvägagångsätt: den 

hypotetiskt-deduktiva metoden (Thurén 2007), även kallad abduktion (Alvesson & Sköldberg 

2008).  Abduktion används ofta vid fallstudier och har drag från både induktion och deduktion 

(Alvesson & Sköldberg 2008).  

Vi anser att den vetenskapliga metod som vi tillämpat på vår studie kan liknas vid den 

deduktiva metoden men att det även kan tolkas som att den har inslag av abduktion. Orsaken 

till detta är att vi har utgått från teori, vilket kan härledas till deduktion, men då vi under 

arbetets gång växelvis samlat in teori och empiri kan detta, till viss del, ses som abduktion. Vi 

anser att vår studie är av mer deduktiv karaktär då abduktion kräver att egna moment tillförs 

(Alvesson & Sköldberg 2008), något som vi ej anser är tillämpat på vår studie. Vi vill även 

poängtera att vi inte utformat någon hypotes som vi sedan försökt bekräfta eller förkasta, 

något som enligt Bryman och Bell (2011) är en av deduktionens utgångspunkter. Istället har 

vi utformat ett syfte och frågeställningar som är ämnade att ge oss och läsaren ökad förståelse 

för etablering av kulturberoende produkter i andra kulturer genom att en resultatmodell kan 

byggas genom besvarandet på dessa. 

 

2.4 Urval  

I vår studie har empiri insamlats genom både primärdata och sekundärdata. Den primärdata vi 

samlat in består av intervjuer med personer inom kulturämnet och från matindustrin. De 

personer som vi intervjuat är: Inga-Britt Gustafsson, professor emerita i måltidskunskap; 

Richard Tellström, lektor i måltidskunskap vid Örebro universitet; samt Tony Greenwood, 

Managing Director på Ampelos, ett företag som arbetar med import och export av mat. Dessa 
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respondenter är relevanta för vår studie då de bidrar med kunskap från olika perspektiv: 

kulturaspekten samt matindustrin. Då Tony Greenwood är engelsman ser han svensk mat från 

ett utländskt perspektiv, vilket ger ytterligare dimensioner till vår studie. Vi har kommit i 

kontakt med våra respondenter genom snöbollsurval. Vår ursprungliga tanke var att empiri till 

största delen skulle insamlas genom primärdata, vi kontaktade därför omkring 20 personer via 

e-mail. För att få olika perspektiv kontaktades personer inom universitetsvärlden, 

marknadsföringsbranschen, matexportbranschen, svenska kocklandslaget samt regeringen. 

Interesset att låta sig intervjuas var dock svalt och det var i slutänden tre personer som lät sig 

intervjuas. Av dessa tre är två från universitetsvärlden, flera av de vi kontaktade inom 

universitetsvärlden hänvisade oss till vår intervjurespondent Richard Tellström då de ansåg att 

han kunde hjälpa oss bättre än de själva kunde. Vi hade även mejlkontakt med 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson genom hans sekreterare, landsbygdsministern hade dock 

inte tid att svara på våra frågor.  

Då det visade sig vara svårt att samla in empiri genom intervjuer insåg vi att sekundärdata var 

ett alternativ som kunde ge oss en bild av hur verkligheten ser ut. Då vi ville få en bred 

kunskap om hur etablering och export av kulturberoende produkter går till bestämde vi oss för 

att ta reda på hur verkligheten har sett ut för företag som försökt sig på detta. För att få en så 

bred bild som möjligt av detta undersökte vi både lyckade och misslyckade exempel.  

Den sekundär data som använts är verklighetsbaserade exempel som beskriver 

utlandsetableringar av företag inom främst mat- och dryckesindustrin. Vi har använt oss av 15 

empiriska exempel som visar hur spridning, anpassning och upplevelse gått till i verkligheten. 

Dessa exempel är hämtade från företagsekonomiska tidskrifter samt från böcker om de olika 

fallföretagen. Syftet med sekundärmaterialet är att skapa bred och generell förståelse medan 

primärmaterialet kan komplettera och ge en djupare förståelse för ämnet. Då fokus i 

sekundärdata ligger på att få en övergripande förståelse för vilka problem och faktorer som 

spelar in i vid export och utlandsetablering är exemplen korta. Detta beror på att vi ansett att 

kärnan för att få denna förståelse inte nödvändigtvis behöver beskrivas på djupet då exemplen 

är till för att ge en övergripande förståelse och intervjuerna syftar till djup förståelse.  
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2.5 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2011) delar in diskussionen kring undersökningsdesign i fem områden: 

experimentell-, socialstudie-, longitudinal-, fallstudie-, och komparativ design. Komparativ 

design innebär att fler än två fallstudier eller personer undersöks och jämförs med varandra 

med liknande metod (Bryman & Bell 2011). Genom att jämföra flera liknande fallstudier med 

varandra kan bättre förståelse av ett socialt fenomen uppnås (Bryman & Bell 2011). 

Komparativ design kan användas vid både kvantitativ- och kvalitativ metod (Bryman & Bell 

2011), därför kan den ses som tillämpbar på vår studie. Den komparativa designen kan 

användas i studier där syftet är att förstå skillnader och likheter eller då syftet är att få ökad 

förståelse om sociala kontexter i olika nationella sammanhang (Bryman & Bell 2011). Den 

komparativa designen är därför vanlig vid jämförelse av kulturer eller nationer (Bryman & 

Bell 2011). Komparativ design är tillämpbar på vår studie ur den aspekten att kultur är en 

viktig del av den. Dock anser vi oss inte jämföra de verklighetsbaserade exemplen och 

intervjuerna tillräckligt för att kalla studien för komparativ. Vi vill därför inte positionera oss 

inom komparativ design utan snarare studera flera verklighetsbaserade exempel och intervjuer 

för att få bred och djup kunskap inom ämnet. För att erhålla bättre förståelse för fenomenet 

har vi tagit del av 15 verklighetsbaserade exempel för att på så sätt få olika perspektiv på 

fenomenet. Då vi kommer att använda oss av både verklighetsbaserade exempel samt 

djupgående intervjuer anser vi att detta är i linje med den design vi använt oss av. 

 

2.6 Metod för insamling av data 

De verklighetsbaserade exempel vi använt oss av i den här studien handlar bland annat om 

problem och framgångar som företag mött när de etablerat sig i nya kulturer. Exemplen har 

hämtats från bland annat böcker om företagen och företagens hemsidor. De exempel vi använt 

oss av handlar främst om företag inom mat- och dryckesindustrin då vi avgränsat studiens 

område till matkultur. Dock handlar många av exemplen om utländska företags erfarenheter 

och inte endast svenska företag, trots att studiens exempel syftar till svensk matkultur. Detta 

beror bland annat på att svenska företag kan lära sig av utländska företags erfarenheter. 

För att få djupare kunskap om ämnet har vi gjort tre intervjuer. Bryman och Bell (2011) delar 

in intervjuer i tre kategorier: strukturerade, semi-strukturerade samt ostrukturerade. En 

intervju som är strukturerad är vanligtvis kopplad till kvantitativ metod och ett exempel på 



 

12 
 

detta är enkätundersökningar (Bryman & Bell 2011). Strukturerad intervjuteknik lämpar sig 

därför inte vid användning av kvalitativ metod då intervjun måste ske på djupet och det 

handlar om att analysera svaren (Bryman & Bell 2011). Vid kvalitativ metod lämpar det sig 

därför bättre med semi-strukturerad eller ostrukturerad teknik. Semi-struktur innebär att den 

som intervjuar följer en så kallad ”intervjuguide” som fungerar som en skiss för hur intervjun 

ska gå till (Bryman & Bell 2011). Då kvalitativ metod handlar om att analysera är det viktigt 

att det finns rum för tolkning, därför är det viktigt att låta den som blir intervjuad kunna svara 

fritt. En ostrukturerad intervju kan närmast likna ett öppet samtal där det inte finns någon 

agenda för hur intervjun ska gå till eller vilka frågor som ska ställas (Bryman & Bell 2011).  

I vår studie har vi, som tidigare nämnts, valt att använda oss av kvalitativ metod vilket innebär 

att vi valt att använda oss av kvalitativ intervjumetod för insamling av empiri. Den 

intervjuteknik vi använt oss av vid genomförandet av intervjuerna kan liknas vid den semi-

strukturerade formen då vi har använt oss av en intervjuguide. Anledningen till att valet föll 

på den semi-strukturerade formen är att vi ville försäkra oss om att täcka in alla de områden vi 

önskade få svar inom. Genom att använda en intervjuguide ansåg vi att chanserna för detta 

ökade. Vid genomförande av intervjuerna har vi använt oss av både fysisk intervju och 

telefonintervju. Orsaken till att vi använt oss av telefonintervjuer är att vi inte haft möjlighet 

att genomföra fysiska intervjuer på grund av geografiskt avstånd och det har även varit en 

tids- och kostnadsfråga. För att få olika infallsvinklar på vårt syfte och frågeställningar har vi 

intervjuat personer som kan kopplas till olika delar av den teori vi använt oss av. För att 

komma i kontakt med intervjupersonerna har vi använt oss av snöbollsurval. Det vill säga att 

vi har kontaktat en grupp personer som vi ansett vara relevanta för vårt ämne och de 

personerna har sedan hänvisat oss till personer som de ansett kunna hjälpa oss vidare i vår 

studie (Bryman & Bell 2011). De intervjuer vi gjort har spelats in och varje intervju har sedan 

transkriberats för att materialet enklare ska kunna användas i studien samt för att 

intervjurespondenterna enklare ska kunna ta del av materialet.  

De teorier vi valt i denna studie är teorier som rör globalisering, spridning av kulturella 

uttryck, kulturell anpassning samt teorier kring upplevelser och branding. Anledningen till 

varför vi finner dessa teorier relevanta kommer att förklaras närmare i inledningen av 

teorikapitlet. 

 



 

13 
 

2.7 Studiens kvalitet  

Begreppet reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om repeterbarheten av studiens 

resultat, alltså om samma svar skulle uppstå om studien gjordes igen (Bryman & Bell 2011) 

och om mätningen är korrekt gjord (Thurén 2007). Det har länge diskuterats kring huruvida 

dessa begrepp är relevanta vid kvalitativ studie (Bryman & Bell 2011). Två alternativ som kan 

användas istället för reliabilitet och validitet vid en kvalitetsundersökning av en kvalitativ 

studie är: trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2011).  

Trovärdighet består av fyra element: kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftelsebarhet (Bryman & Bell 2011). För att en studie ska vara trovärdig krävs att 

verkligheten framställs på bästa sätt, det vill säga så verklighetstroget som möjligt (Bryman & 

Bell 2011). Vi bedömmer att vår studie har hög kredibilitet då vi studerat flera 

verklighetsbaserade exempel samt gjort djupgående intervjuer. De personer vi intervjuat är 

välrenommerade inom ämnet mat och matkultur vilket bidrar till en ökad trovärdighet i svaren 

de gett.  

Respondentvalidering (Bryman & Bell 2011) är något som tillämpats på vår studie då 

respondenterna fått ta del av transkriberingarna från intervjun samt av empirin
3
. 

Respondenterna har därmed haft möjlighet att korrigera eller komplettera sina svar. Detta för 

att vara säkra på att vi uppfattat respondenten rätt och att inga missförstånd uppstått. Då en av 

intervjuerna genomfördes på engelska finns risk för översättningsfel samt tolkningsfel, något 

vi är medvetna om och har tagit i beaktning. 

Överförbarhet är det andra steget i att underöka en studies trovärdighet. Då vår studie 

fokuserar på en specifik industri kan detta innebära att det som är kontextuellt unikt inom just 

denna industri lyfts fram (Bryman & Bell 2011).  

Pålitlighet är det tredje kriterium som avgör trovärdigheten vid en kvalitativ undersökning. 

Ett kritiskt tillvägagångsätt under processen är viktigt för att en studie ska vara trovärdig 

(Bryman & Bell 2011). Vi har under studiens gång haft kontinuerlig kontakt med vår 

handledare och opponentgrupp, vilka gett oss feedback, något som har bidragit till att vi 

kontinuerligt kritiskt granskat studien.  

                                                           
3
 Vår intervjurespondent Tony Greenwood har inte tagit del av empirin på grund av att empirin är skriven på 

svenska, han har dock tagit del av transkriberingen. 
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Bekräftelsebarhet innebär insikten om att det inte går att vara fullständigt objektiv i en 

undersökning, omedvetet påverkar forskaren alltid studiens utfall (Bryman & Bell 2011). Det 

är dock viktigt att inte medvetet påverka resultaten, utan att forskaren agerar i god tro 

(Bryman & Bell 2011). Detta fenomen är något som vi tagit i beaktande under vår studie då vi 

försökt att inte låta våra egna åsikter påverka resultaten. Under intervjuerna har vi utgått från 

öppna frågor och lagt stort fokus på att respondenten har fått svara utan att vi påverkat deras 

svar.  

Äkthet är ett begrepp som i kort syftar till att ge en rättvisande bild av verkligheten och att det 

ska vara användbart (Bryman & Bell 2011). Vi anser att vår studie i stor utsträckning 

uppfyller detta då vår respondentvalidering gör att studien visar en rättvis bild. Studien bidrar 

även med information som respondenten kan använda för att förbättra den situation och det 

sociala sammanhang de befinner sig i. 

 

2.8 Metod- och källkritik  

De källor som vi valt att använda oss av i teoridelen är främst vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna är hämtade från tidskrifter som är välkända i akademiska kretsar, vilket ger en hög 

kvalitet på vår studie. Vi har till viss del även tagit del av tryckta källor i form av böcker, dock 

ligger fokus på de vetenskapliga artiklarna. En svaghet i vår insamling av teorier är att vi inte 

haft tillgång till alla artiklar utan endast de som Linköpings universitet och Google Scholar 

har tillgång till. 

Vår empiriska studie baseras på fallstudier av företag inom mat- och dryckesindustrin. För att 

ge ytterligare djup till empirin har vi valt att göra tre djupgående intervjuer. 

Intervjurespondenterna har valts ut genom snöbollsurval. Ett problem som kan uppstå vid 

snöbollsurval är att det är osannolikt att de utfrågade representerar den population som 

försöker nås (Bryman & Bell 2011). Detta ser vi dock inte som något problem då vår studie är 

av kvalitativ karaktär och vårt mål är därför inte att visa en hel population utan snarare 

fokusera på vissa segment. Då fokus i empirin ligger på verklighetsbaserade exempel anser vi 

att tre intervjuer varit tillräckligt som komplement eftersom vi fått reda på det vi ville veta. 

Detta beskrivs även av Kvale och Brinkmann (2010) ”Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” (s.129). 
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Vid djupintervjuer är det bra om intervjun kan spelas in då det annars kan falla bort viktig 

information. En av anledningarna till detta menar Bryman och Bell (2011) är att kvalitativa 

forskare inte bara är intresserade av vad som sägs utan även om hur det sägs. Det finns dock 

även risker med att spela in intervjuer, exempelvis kanske den som intervjuas inte vågar svara 

helt ärligt på frågorna om denne vet att den blir inspelad (Bryman & Bell 2011). Trots dessa 

risker bedömde vi att fördelarna med att spela in intervjuerna vägde över. Detta eftersom vi då 

kunde transkribera intervjuerna och låta intervjurespondenterna ta del av dem, något som ökar 

trovärdigheten på vårt resultat.  

Två utav våra tre intervjuer var telefonintervjuer, en fördel med denna metod är att den som 

blir intervjuad kanske bättre besvarar känsliga frågor om intervjuaren inte är fysiskt 

närvarande. Nackdelar är dock att den intervjuade enklare kan avsluta intervjun om den görs 

via telefon (Bryman & Bell 2011) samt att det inte är möjligt att läsa av den intervjuades 

kroppsspråk (Bryman & Bell 2011; Kvale och Brinkmann 2010). Detta är något vi är 

medvetna om och har tagit i beaktande, dock bör vi ha fått en bra bild av intervjun då vi 

transkriberat intervjuerna och analyserat det som sagts. En risk som tas när intervjuer görs är 

att respondenten ljuger i sina svar, vi har dock ingen anledning att tro att våra respondenter 

ljugit i sina svar. Vi har i vår studie antagit en kvalitativ metod vilket kan innebära att 

resultatet ibland kan vara svårt att jämföra med andra resultat då det är svårt att kvantifiera ett 

kvalitativt resultat. Detta ser inte vi som ett problem då det är svårt att sätta siffror på kultur 

och värderingar.  
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens teoretiska referensram. De teorier som vi 

använt oss av rör främst globalisering, kultur, anpassning, upplevelser och marknadsföring. 

För att underlätta vidare läsning kommer teorikapitlet inledas med en disposition som visar 

sambandet mellan teorierna. 

 

Disposition av teorikapitlet 

Vår uppfattning är att studiens teorier hänger ihop genom en röd tråd som grundas i teorin 

kring globalisering. Globaliseringen är det som gett upphov till den kedja av händelser som 

mynnat ut i spridning av kulturberoende produkter och även påverkat nationell- och global 

kultur. Exempelvis har globaliseringen gjort att människor reser allt mer och länder enklare 

kan kommunicera med varandra. Det har även blivit lättare för företag att expandera till andra 

länder vilket lett till frågan kring huruvida ett företag bör anpassa sig till den nya marknaden. 

Därför är teorier som berör anpassning relevanta. Expansionen till nya marknader har medfört 

att konkurrensen ökat vilket gjort att det blivit allt viktigare att särskilja sig från mängden för 

att nå framgång. Denna differentiering kan länkas till teorier kring upplevelser då det idag 

krävs att en produkt eller plats uppfyller mer än bara en funktion för att nå framgång. 

Slutligen kommer vi i vårt teorikapitel att diskutera teorier kring branding då detta är något 

som blir allt viktigare för att företag ska kunna få ut sitt budskap i nya kulturer.  

 

 

3.1 Globalisering 

Under de senaste århundradena har globalisering blivit ett ständigt pågående och alltmer 

påtagligt faktum. Forskning menar att globaliseringen startade med Columbus upptäckt av 

Amerika och att den på senare år tagit sig uttryck i form av internets framväxt (Friedman 

2005). Globaliseringen har gjort människor runt om i världen mer lika varandra då det blivit 

Globalisering Spridning Anpassning Upplevelse Branding 

Figur 2: Teorikapitlets disposition. Källa: Grönberg & Söderblom (2012) 



 

17 
 

lättare att kommunicera med människor i andra kulturer (Friedman 2005; Levitt 1984) 

samtidigt som ekonomin i vissa utvecklingsländer blivit bättre (Friedman 2005). Levitt (1984) 

menar att den bakomliggande faktorn är teknologi då detta underlättat för kommunikation, 

transport och resande. Friedman (2005) menar att världen har blivit platt, samtidigt menar 

Ghemawat (2007) att världen inte blivit platt utan menar på att det mesta av 

kommunikationen sker på lokal nivå.  

Det råder skilda meningar kring huruvida globalisering faktiskt existerar. Vår tolkning av 

detta är att oavsett om globalisering existerar eller inte så kan det konstateras att företag i allt 

större utsträckning blir multinationella (Bartlett & Goshal 1989) samt att turismen blivit en 

allt viktigare faktor i flera ekonomier runt om i världen (Gotsi, Lopez & Andriopoulos 2011). 

Detta är tillräckligt för att anse att det faktiskt finns en grund för kulturell spridning, om detta 

fenomen sedan ska kallas för globalisering eller inte är av mindre relevans.  

Globalisering är en förändringsprocess i tre dimensioner: politik, kultur och ekonomi (Ritzer 

& Malone 2000; ne.se
4
), där människor knyts samman genom att beroendeförhållanden byggs 

upp mellan länder
5
. Den kulturella dimensionen av globaliseringen syftar till att människor i 

olika delar av världen antingen homogeniseras eller heterogeniseras (Ritzer & Malone 2000) 

samt till spridningen av kulturbetingade produkter
6
. Då nationer globaliseras allt mer blir det 

svårare att påverka förhållanden kopplade till kultur, politik och till det sociala inom det egna 

landet
7
. Då det övergripande syftet med vår studie är att förstå etablering av kulturberoende 

produkter i andra kulturer har vi valt att lägga fokus på globalisering av kultur. De tre 

dimensionerna är starkt sammankopplade, därför kan den politiska dimensionen och den 

ekonomiska dimensionen inte uteslutas. Ritzer och Malone (2000) menar att även Robertson 

påpekar att det är svårt att skilja på den ekonomiska dimensionen och den kulturella 

dimensionen. 

Ricks (2003) definierar ordet ”globalisering” på ett liknande vis då han menar att 

globalisering karaktäriseras av djupgående beroenden mellan människor i olika länder. 

Motorerna bakom kulturell globalisering är bland annat: trådlöskommunikation, handel över 

internet, internationell turism och ökad handel (Encyclopedia Brittanica
8
; Friedman 2005; 

                                                           
4
 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/globalisering?i_whole_article=true 

5
 Ibid 

6
 Ibid 

7
 Ibid 

8
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1357503/cultural-globalization 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/globalisering?i_whole_article=true
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/globalisering?i_whole_article=true
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/globalisering?i_whole_article=true
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/globalisering?i_whole_article=true
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1357503/cultural-globalization
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Bird & Stevens 2003). Dessa motorer kan tolkas som en del av den ekonomiska 

globaliseringen. Flera forskare menar att det är ekonomisk globalisering som har bidragit till 

uppkomsten av vågor av kulturell omformning (Beck 2002; Ritzer & Malone 2000) vilket 

innebär att det idag kan finnas tendenser till en global kultur (Ritzer & Malone 2000; Bird & 

Stevens 2003). 

 

3.2 Kultur 

Ordet kultur är ett av de mest komplexa orden i det engelska språket, en av de äldsta och mest 

använda definitionerna är Tylors definition (Atkinson 2004):  

That complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society     

                    (Tylor 1871 från Atkinson 2004, s. 279) 

 

Trots avsaknaden av en enad definition har begreppet ”kultur” blivit ett av det mest 

efterforskade begreppen under andra halvan av 1900-talet och ett stort intresse för begreppet 

har väckts (Atkinson 2004). Två andra definitioner av kultur är: 

 

Human energy organized in patterns of repetitive behavior  

       (Bryson 1947 från Atkinson 2004, s. 279) 

 

The collective programming of mind that distinguishes the members of one group or category 

of people from another  

(Geert Hofstede
9
)  

En fråga som ofta diskuteras i kulturella sammanhang är huruvida kulturen existerar internt, 

det vill säga i människans hjärna, eller om den beror på externa faktorer, det vill säga 

individens sociala omgivning (Atkinson 2004). 

 

                                                           
9
 http://geert-hofstede.com/national-culture.html 

http://geert-hofstede.com/national-culture.html
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Holliday (1999) menar att kulturer kan 

delas in i ”stora kulturer” och ”små 

kulturer”. Den stora kulturen är den 

övergripande kulturen, exempelvis den 

nationella kulturen i ett land (Holliday 

1999). Små kulturer definieras som kulturer 

som binds samman av andra orsaker än 

nationalitet och liknande, ett exempel på en 

”liten kultur” är kulturen som uppstår i ett 

klassrum eller på en arbetsplats och som 

inte tar hänsyn till stereotyper och 

nationalitet (Holliday 1999).  

Exempelvis uppstår det en specifik kultur i ett klassrum för förstaklasselever; inredning i 

klassrummet, arbetsuppgifterna, relationer eleverna emellan men även relationen mellan 

lärare och elever påverkar den ”lilla kulturen” (Holliday 1999). Denna ”förstaklass-kultur” 

uppkommer i alla klassrum med förstaklasselever, det vill säga; den lilla kulturen uppkommer 

utan relation till den nationella kulturen (Holliday 1999). Den ”lilla kulturen” behöver dock 

inte vara mindre betydande för människor men den är mer flexibel och lättåtkomlig (Holliday 

1999).  

Vidare menar Holliday (1999) att det är viktigt att skilja på ”liten kultur” och ”subkultur”. Det 

som skiljer de två kulturerna åt är att en ”liten kultur” inte behöver höra samman med en stor 

kultur. Detta visas tydligt i exemplet med ”klassrumskulturen”, där klassrumskultuen är den 

samma oavsett vilket land du befinner dig i. En subkultur, däremot, har koppling till en större 

kultur, exempelvis en nationell kultur, en etnisk kultur eller någon annan stor kultur (Holliday 

1999). En subkultur skapas utifrån gemensamma intressen eller värderingar och en subkultur 

knyter sig ofta till vissa geografiska platser där de kan känna gemenskap och få uttryck för 

sina värderingar (Gelder 2007).  

Vår tolkning av teorierna kring begreppet ”kultur” är att det kan ses som något som förbinder 

grupper av människor genom gemensamma tankesätt och värderingar, men även genom 

sociala beteenden i form av sociala konstruktioner och ritualer.  

Figur 3: Small cultures. Källa: Atkinson (2004) s. 286 
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3.2.1 Nationell kultur 

Enligt ne.se härstammar ordet ”nation” från latinet och betyder ”härstamning” eller ”släkte”. 

Ordet syftar till människor som är sammankopplade genom en förenad identitet. De 

egenskaper som karaktäriserar en nation är olika för olika nationer men dessa egenskaper 

lever ofta kvar när de väl blivit etablerade
10

. Ordet nation kan definieras som antingen 

medborgare av en stat där bakgrund och härkomst är oväsentligt, den här definitionen kallas 

för statsnationell föreställning. Den andra föreställningen av en nation är en kulturell 

föreställning och innebär att en nation karaktäriseras av gemensamt ursprung och som ofta 

kännetecknas genom att den har en gemensam kultur och i vissa fall även gemensamt språk 

eller troslära
11

.  

Med hjälp av det tryckta ordet, skolväsendet och massmedierna har statsledningarna försökt 

sprida en gemensam statsnationell identitet för att skapa samhörighet bland medborgarna och 

ge statsstyret legitimitet. Samtidigt har kulturnationella grupper inom staterna försökt att med 

motsvarande medel stärka gruppidentifikationen. Målet har varit att bryta upp de existerande 

statsbildningarna och skapa nya nationalstater enligt nationalitetsprincipen.  

(www.ne.se)
12

 

Fan (2005) definierar ordet ”nation” som en folkgrupp med samma ras och språk och menar 

att skillnaden mellan ett land och en nation är att landet är den yta som en nation upptar. 

Enligt Weber (1983) har ”nationalitet” sin grund i gemensam härstamning men i verkligheten 

menar han att människor av samma nationalitet ofta inte har samma härstamning. Därför 

menar Weber (1983) att det är språket som ligger till grund för nationaliteten. Dock påpekar 

Weber (1983) att det finns nationer saknar gemensamt språk och som bygger på gemensamma 

seder, materiell kultur och politiska erfarenheter.  

Enligt Hazel och Kitayama (1991) påverkar den nationella kulturen människors syn på livet 

och deras värderingar. Detta påverkar människors sätt att agera och tänka, deras kognition, 

känslor och motivation (Hazel & Kitayama 1991). Synen på medmänniskor, individualism 

och hur känslor uttrycks är frågor som bestäms av den nationella kulturen. Hazel och 

Kitayama (1991) anser att en människa blir hel först när den hittat sin plats i det sociala livet. 

                                                           
10

 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/nation/267216 
11

 Ibid 
12

 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/nation/267216 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/nation/267216
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/nation/267216
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/nation/267216
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Professor Geert Hofstede har gjort en omfattande undersökning om hur nationell kultur 

påverkar människors beteende. Hofstede genomförde undersökningen på företaget IBM i fler 

än 70 länder. Ur denna fakta togs sedan fem dimensioner fram: maktdistans, 

individualism/kollektivism, femininitet/maskulinitet, osäkerhetsundvikande samt 

tidsperspektivet
13

. Forskare har ifrågasatt Hofstedes fem dimensioner, som menar att 

tillvägagångsättet för undersökningen är tvivelaktigt, då studien till stor del baseras på enkäter 

(McSweeney 2002; Ailon 2008). Vidare kritiserar McSweeney (2002) Hofstedes studie och 

menar att studien inte är relevant då den endast undersöker ett företag, IBM, och att det är en 

allt för homogen grupp för att kunna dra slutsatser för en hel nation (McSweeney 2002). 

Kritik har även riktats mot Hofstedes dimensioner då studien anses vara föråldrad (Ailon 

2008). Trots denna kritik gör vi tolkningen att studien är relevant då den är väletablerad och 

har använts länge i marknadsföringssammanhang. 

Utifrån Hofstedes dimensioner kan människors beteende i en kultur studeras och sedan 

jämföras med hur människor beter sig i en annan kultur
14

. Maktdistans handlar om i vilken 

utsträckning människor låter sig styras. Individualism kontra kollektivism handlar om hur 

människor ter sig till andra människor i sin kultur
15

. Den tredje dimensionen som Hofstede 

beskriver är maskulint kontra feminint. Ett feminint land är mycket känslosamt och 

omhändertagande medan ett maskulint land värdesätter materiella ting. Osäkerhetsundvikande 

är den dimension som vi anser är mest relevant för vår studie. Detta eftersom 

osäkerhetsundvikande handlar om hur människorna i en kultur förhåller sig till osäkerhet; om 

de har svårt att acceptera att något är osäkert eller om de har lätt att handskas med det
16

. I vår 

studie kan den här dimensionen tolkas som den benägenhet en kultur har för att prova nya 

saker, exempelvis om de vågar prova nya maträtter. 

Vår tolkning av definitionerna och teorierna kring begreppet ”nation” är att det är en plattform 

som skapar gemenskap mellan människor och som ofta bygger på gemensam kultur eller 

gemensamt språk. Vi har även observerat att definitionen för en nation påminner mycket om 

definitionen av kultur och vi tolkar därför detta som att det är en något diffus skillnad mellan 

dessa.  

 

                                                           
13

 http://geert-hofstede.com/national-culture.html 
14

 ibid 
15

 ibid 
16

 ibid 

http://geert-hofstede.com/national-culture.html
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3.2.2 Global kultur 

Tendenserna till en global kultur kan bland annat ses bland ”jet setters” och i den 

internationella affärsvärlden (Ritzer & Malone 2000). Detta är något som även diskuteras av 

Bird och Stevens (2003) som menar att en global kultur är på frammarsch inom affärsvärlden. 

Människor i affärsvärlden saknar gemensam kulturell bakgrund men trots detta bildar de en 

homogen grupp då de delar normer och värden, språk, beteende och attityd (Bird & Stevens 

2003). Dessa människor är medlemmar av en framväxande global kultur, därför kan 

medlemmar av den framväxande globala kulturen bland annat ses som välutbildade (Bird & 

Stevens 2003). Att människor i affärsvärlden, som saknar gemensam kulturell bakgrund, 

bildar en homogen grupp kan ses som en outvecklad grund för en global kultur. Encyclopedia 

Brittanica anser dock att detta snarare resulterat i olika ”elitgrupper” som överskrider globala 

gränser
17

.  

Enligt Bird och Stevens (2003) har globaliseringen gett upphov till uppkomsten av en global 

kultur vilket innebär att det idag inte bara pratas om nationella kulturer. Vidare menar Bird 

och Stevens (2003) att det finns kritiker som anser att framväxten av en global kultur kan vara 

ett hot mot nationella kulturer då de kan framstå som föråldrade. Detta beror bland annat på 

att nationell kultur innebär en världssyn som är djupt rotad i värden och normer och när 

världssynen hotas måste den nationella kulturen antingen anpassa sig eller dö ut (Bird & 

Stevens 2003). Andra hot är att spänningar kan uppstå mellan medlemmar av den nationella 

kulturen och den globala kulturen samt att den globala kulturen tränger bort den nationella 

kulturen (Bird & Stevens 2003). 

Ett exempel på att en global kultur växt fram är ett möte mellan amerikanska och japanska 

studenter där de amerikanska studenterna inte uppfattade japanerna som japanska (Bird & 

Stevens 2003). Amerikanerna ansåg snarare att japanerna lika väl kunde varit amerikaner 

(Bird & Stevens 2003).  Det som möjliggjort för en global kultur att växa fram är det faktum 

att människor runt om i världen i allt större utsträckning delar dagliga händelser, som 

exempelvis: underhållning, nyheter, språk samt mat och dryck (Bird & Stevens 2003). För att 

vara en del av den globala kulturen krävs att dessa erfarenheter och händelser delas på den 

internationella arenan (Bird & Stevens 2003).  

                                                           
17

 Ibid 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1357503/cultural-globalization
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Den tolkning som vi gör av Bird och Stevens (2003) resonemang kring global kultur är att den 

homogena grupp, som de menar saknar gemensam bakgrund men som ändå delar vissa 

gemensamma värden och beteenden, kan ses som en elitistisk grupp. Detta kan då kopplas 

samman till Encyclopedia Brittanicas definition som innebär att det endast finns tendenser till 

en global kultur och att dessa tendenser återfinns hos grupper av individer som kan betraktas 

som elitgrupper. Vi tolkar även att Ritzer och Malone (2000) menar att en global kultur är på 

frammarsch i vad som kan tolkas som elitistiska grupper. 

 

3.2.3 Matkultur 

Mat är en del av en nations kultur och det sägs ofta att ”vi är vad vi äter” (Azar 2011). 

Människor äter för att överleva och det är ett basalt behov (Murcott 1982; Askegaard & 

Madsen 1998). Dock är sättet på vilket människan äter högst kulturellt betingat då matvanor 

och seder är ett resultat av människans sociala omgivning, uppförandekoder samt strukturen 

på det sociala samhället (Murcott 1982). Detta bekräftas även av Azar (2011) som menar att 

människan inte bara äter för att mätta sin hunger utan att kulturen spelar stor roll för vad 

människan äter, hur maten förbereds samt hur den äts. Även Askegaard och Madsen (1998) 

menar att matkonsumtion är en central del i den sociala ritualen: 

We have a biological need to consume a certain amount of calories and liquid; this need, 

however, does not define what to eat and with what, how it is to be cooked, when it is to be 

eaten and under what social circumstances.  

(Askegaard & Madsen 1998, s.550)  

Mat har både ett symboliskt och materialistiskt värde för människor och när vi äter skapar vi 

en relation mellan oss själva (kulturellt) och den mat vi äter (naturligt) (Murcott 1982). Enligt 

Friedlander (1999) menade även antropologen Claude Lévi-Strauss att relationen mellan det 

naturliga och det kulturella kunde förklaras genom mat. Genom att använda den kulinariska 

triangeln: det råa, det ruttna och det tillagade, menade Lévi-Strauss att det var möjligt att 

förvandla natur till kultur genom att exempelvis förvandla det råa till det tillagade 

(Friedlander 1999).  

Askegaard och Madsen (1998) menar att syftet med mat kan kategoriseras efter vad som ur ett 

socialt perspektiv anses vara ätbart. Skillnad görs även på smak och förhållandet mellan 

konsumtionstillfällen samt typ av mat. Andra distinktioner är vilken tid människan äter samt 



 

24 
 

hur människan äter. Vad viss mat associerar med i termer av kön och de värden maten 

förmedlar bidrar också till en rikare matkultur (Askegaard & Madsen 1998).  

Språk och nationsgränser har stor betydelse för den europeiska matkulturen, enligt Askegaard 

och Madsen (1998) är regionala mönster särskilt viktiga för matprodukter då turister ofta vill 

prova på lokala specialiteter när de är ute och reser. Askegaard och Madsen (1998) menar att 

geografiska skillnader är kopplade till matkultur då vissa länder har en nationell matkultur 

medan andra är indelade efter regioner. Askegaard och Madsen (1998) anser att matkulturen 

blir alltmer transnationell och att det finns tendenser som tyder på en internationaliserad 

matkultur. Tillgänglighet är den faktor som påverkar matkulturen och traditionella kök är 

beroende av vilka naturresurser som finns tillgängliga i området (Askegaard & Madsen 1998): 

Ilmonen (1990) emphasizes that the internationalization of our eating habits is primarily found 

at the level of ingredients, i.e. concerns the supply of products and ingredients. (…) 

The development towards the internationalization of eating habits and cuisines has been 

strongly facilitated by the growth of international food industries and large-scale trade in food. 

 

(Askegaard & Madsen 1998, s.560) 

 

Askegaard och Madsen (1998) menar att tendenserna mot en global matkultur främst beror på 

multinationella företag som Coca-Cola, McDonalds och Nestlé och att detta endast sker på 

ytan. Detta beror på att mönstren för hur människan äter världen över inte påverkats av de 

stora företagen. Askegaard och Madsen (1998) menar att även om samma produkt 

konsumeras i flera länder så konsumeras den av olika anledningar och produkterna har olika 

värden i olika kulturer. Det finns dock tecken på förändringar på strukturellnivå men dessa 

förändringar sker främst i västländer (Askegaard & Madsen 1998). 

 

Internationalisering och global handel har bidragit till att andra barriärer än gränser mellan 

stater blivit viktigare (Askegaard & Madsen 1998). De processer som möjliggjort för 

globalisering av mat menar Quaye, Jongerden, Essegbey och Ruivenkamp (2010) bland annat 

är avtal och villkor instiftade av World Trade Organization. Quaye et al (2010) menar att mat 

är en råvara som globaliserats genom att den tillhandahållits genom standardiserade 

massproduktionsprocesser. Dessa processer har gett upphov till ett ökat globaliserat 

matkonsumtionsmönster som tenderat att ta över lokala och differentierade 

konsumtionsförfaranden. Det som på senare tid begränsat globaliseringen av mat är att 



 

25 
 

konsumtionsmönster och matproduktion som inte är standardiserade börjat uppkomma 

(Quaye et al 2010). Ett exempel på detta är den växande produktionen av organisk mat som i 

stor utsträckning drivs av efterfrågan i Europa (Quaye et al 2010). Enligt Quaye et al (2010) 

ligger globaliseringens tonvikt på konkurrensen för det billigaste medan lokalisering främst 

handlar om samarbete för det bästa. Quaye et al (2010) menar dock att det blir allt svårare att 

hålla isär globalisering och lokalisering då dessa samspelar med varandra:  

For instance, successful international products require both globalization and localization 

influence if they are to work for users worldwide and among different cultures. This entails the 

combination of global with its general solutions and local unique solutions. 

(Quaye et al 2010, s.358) 

Det finns två typer av avstånd mellan marknader: fysiskt och psykiskt (Axelsson & Agndal 

2005). Fysiskt avstånd är det geografiska avståndet mellan två marknader medan det psykiska 

avståndet bland annat består av kulturella skillnader (Axelsson & Agndal 2005). 

Matkulturdistans tillhör kategorin psykiskt avstånd då det är kulturellt rotat (Azar 2011). 

Forskning visar att företag som intar en främmande marknad som är psykiskt olik 

hemmamarknaden anpassar sina produkter mer än företag som intar en marknad som är 

psykiskt lik hemmamarknaden (Azar 2011). Azar (2011) menar att matindustrin är en 

lågteknologisk marknad vilket innebär att den är starkt sammanbunden med seder och vanor. 

Därför kräver produkter på lågteknologiska marknader större anpassning än produkter på 

högteknologiska marknader (Azar 2011).  

 

Vår tolkning av matkultur är att det är något som är beroende av kultur och att det kan delas in 

i två funktioner: basbehov och kulturell användning. Vi kan även konstatera att tillgänglighet 

är en avgörande faktor för vad människan äter och att utbredningen av multinationella företag 

i viss utsträckning påverkat hur människor äter då de gjort viss mat mer tillgänglig. 

Därigenom kan vi konstatera att matindustrin påverkats av globaliseringen. Vår tolkning är att 

mat är något som kräver större anpassning än högteknologiska produkter då det är kulturellt 

kopplat men att graden av anpassning även är beroende av storleken på de kulturella 

skillnaderna.  
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3.3 Spridning av kulturella uttryck 

Vad som blir en trend betraktas av många som resultatet av social stratifiering (Acerbi, 

Ghirlanda & Enquist 2012). Detta innebär att trender uppstår då personer med låg status 

kopierar personer som har hög status, detta kan därför betraktas som att trender sprids via en 

”statusmodell” (Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). Trender sprids i cykler då personer med 

hög status tenderar att lämna en trend när personer med låg status tagit efter den, effekten blir 

då att personerna med låg status också lämnar trenden (Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). 

Acerbi, Ghirlanda och Enquist (2012) menar att det kan finnas andra versioner av 

statusmodellen där det handlar om att tillämpa kulturella uttryck för att visa sin identitet och 

särskilja sig från andra utan att nödvändigtvis antyda på hög eller låg status.  

Trendspridning behöver inte nödvändigtvis följa en statusmodell utan kan även spridas genom 

att människor slumpmässigt börjar imitera varandra, detta kallas för neutral modell (Acerbi, 

Ghirlanda & Enquist 2012). Dock anser Acerbi, Ghirlanda och Enquist (2012) att det finns 

många orsaker till att inte tro att det sker slumpmässigt och de har därför tagit fram en tredje 

modell för hur trender sprids: preferensmodellen.  

Preferensmodellen innebär att trender sprids då individer imiterar varandras preferenser, alltså 

det är inte bara det kulturella uttrycket som imiteras utan även preferensen (Acerbi, Ghirlanda 

& Enquist 2012). I preferensmodellen är de mest inflytelserika individerna de som har många 

eftertraktade kulturella uttryck samtidigt som de har låg preferens för vitt utspridda kulturella 

uttryck (Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). En individs status kan därför förändras om 

kulturella uttryck eller preferensen förändras. Till skillnad från den neutrala modellen tar 

preferensmodellen hänsyn till att individer har preferenser och att dessa påverkar imitationen 

(Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012).  

Weber (1983) menar att människors sociala beteende utvecklas i riktning mot det som anses 

vara ”vanligt”. Trender uppkommer genom förändring av de yttre levnadsbetingelserna och 

det går inte att på förhand veta konsekvenserna av dem, de kan vara till det bättre eller det 

sämre (Weber 1983). Vidare menar Weber (1983) att den främsta anledningen till att en ny 

trend uppkommer är påverkan från personer som andra människor ser upp till och som 

därmed kunnat påverka andra individer. Enligt Weber (1983) är ”inspiration” och ”inlevelse” 

två nyckelfaktorer till hur människor påverkas. Inspiration innebär att en individ får för sig att 

han bör utföra en viss handling medan inlevelse innebär att personen som påverkas lever sig 
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in i attityderna hos den påverkande personen (Weber 1983). Resultatet av ”inspirationen” och 

”inlevelsen” kan summeras till ”suggestion” och är en av de främsta orsakerna till att 

förändring uppstår. Vidare menar Weber (1983) att det grundläggande sättet för en ny trend 

att sprida sig på är genom imitation. 

Boglind, Eliaeson och Månson (2006) menar att Weber delar upp samhällen i två kategorier: 

klassamhälle och ståndssamhälle. Skillnaden mellan dessa är att klassamhället delar in 

individer efter klass medan den sociala skiktningen i ståndssamhället sker utifrån statusgrupp 

(Boglind, Eliaeson & Månson 2006). Status bygger på social prestige och är inte beroende av 

klass (Boglind, Eliaeson & Månson 2006).  

Statusgrupperna, slutligen, bygger på positiv eller negativ social prestige och grundar sig på 

livsstil, formell utbildning och härkomst eller yrke. En grupps status är inte uteslutande 

bestämd av dess klassposition, och innehav av pengar eller en position som t.ex. företagare är i 

sig inte statushöjande.  

(Boglind, Eliaeson och Månson 2006, s. 165) 

Bourdieu (1993) menar att det är smaken som ligger till grund för klassindelning och val av 

livsstil. Smaken kommer till uttryck genom en persons ägodelar och praktiker (det han gör) 

(Bourdieu 1997). Smaken utgörs av preferenser som genom differentiering ger uttryck åt ett 

syfte (Bourdieu 1993). Levitt (1984) menar att teknologisk utveckling är en viktig faktor till 

hur trender sprids och till hur människor homogeniseras. Genom kommunikation, transport 

och resande menar Levitt (1984) att människor i isolerade och utarmade områden börjat 

efterfråga de trender som de hört talas om genom den nya teknologin. 

trying new foods and cuisine is also a sign of sophistication and distinction, of a willingness to 

be innovative and different from the masses  

(Lupton 1996:127 från Tellström & Gustafsson 2008, s. 2)  

Detta citat kan tolkas som att spridning av kulturella uttryck i hög grad handlar om att 

särskilja sig från mängden och att ha status.  

Vår tolkning av teorierna kring hur trender sprids är att individer imiterar personer de ser upp 

till. Dessa personer, som kan kallas för trendsättare, behöver inte nödvändigtvis vara de 

personer som har hög status i termer av pengar utan kan exempelvis ha hög status i termer av 
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preferens och smak. Vidare tolkar vi att spridningsmekanismerna handlar om en kombination 

av identitet och differentiering, något som även kan kopplas till branding-teorin.  

 

3.4 Kulturell anpassning 

Expansionen till utländska marknader började på 1950-talet då företag ville finna nya och 

bättre resurser, öka kundkretsen samt tillgå billigare arbetskraft (Bartlett & Goshal 1989). I 

det globaliserade samhället pressas företag till att frångå standardiserade produkter inom ett 

segment till att göra konsumentanpassade lösningar för att tillgodose den specifika 

konsumentens behov (Mallick & Mukhopadhya 2001; Anderson 2006). 

Globaliseringen har gjort att behovet av standardiserade produkter ökat, men det finns 

anledningar för företag att hålla vissa delar lokalt (Prahalad & Doz 1987). Även Axelsson och 

Agndal (2005) har diskuterat fenomenet kring huruvida företag bör anpassa sina produkter. 

Generellt finns det två synsätt: det första innebär att produkten måste anpassas och det andra 

innebär att världen blir allt mer homogen och förespråkar därför standardiserade produkter 

(Axelsson & Agndal 2005). Levitt (1984) menar att människor runt om i världen blir allt mer 

homogena och att multinationella företag därför kan förlora på att anpassa sina produkter. 

Vidare menar Levitt (1984) att standardiserade produkter lett till att företag kan få 

skalfördelar vilket i sin tur slagit ut konkurrenter från marknaden och sänkt världspriset. 

Levitt (1984) gör även skillnad på multinationella- och globala företag:  

 

The multinational and the global corporation are not the same thing. The multinational 

corporation operates in a number of countries, and adjusts its products and practices in each - 

at high relative costs. The global corporation operates with resolute constancy – at low relative 

cost - as if the entire world (or major regions of it) were a single entity; it sells the same things 

in the same way everywhere.     

(Levitt 1984, s. 3) 
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Det finns många anledningar till 

varför ett företag väljer att anta 

en global strategi, en av de 

vanligaste anledningarna är att 

den globale konsumenten blir allt 

viktigare (Prahalad & Doz 1987).  

 

 

 

Exempelvis är elektronikmarknaden standardiserad då samma produkter och tjänster 

efterfrågas i flera länder, vilket kräver en global strategi (Prahalad & Doz 1987). För att få 

skalfördelar är det bättre för ett företag att standardisera sina produkter i så stor utsträckning 

som möjligt, dock kräver vissa marknader produktanpassning för att produkten ska kunna 

säljas (Axelsson & Agndal 2005). Prahalad och Doz (1987) menar vidare att det även finns 

multinationella konkurrenter, därför krävs att företag på den globala marknaden håller en 

global strategi för att kunna konkurrera med dessa globala aktörer. Axelsson och Agndal 

(2005) menar att marknaderna blir allt mer homogena då ekonomier internationaliseras. Den 

revolution inom media som förekommer idag bidrar även den till homogeniseringen av varor 

vilket lett till att samma varor existerar över hela världen (Axelsson & Agndal 2005). Levitt 

(1984) menar att människor homogeniserats då produkter standardiserats. Ytterligare 

anledningar till varför det krävs globala strategier är ifall marknaden är investeringsintensiv 

eller om den är teknologiskt avancerad (Prahalad & Doz 1987). Om ett företags produkt är 

universal, det vill säga om produkten efterfrågas i flera länder och om produkten inte kräver 

anpassning, bör ett företag anta en global strategi (Prahalad & Doz 1987).  

Företag kan även välja att anta en lokal strategi, det vill säga att anpassa sig till den lokala 

marknaden (Prahalad & Doz 1987). Prahalad och Doz (1987) menar att en anledning till 

anpassing kan vara att efterfrågan varierar från marknad till marknad och att det därför är 

viktigt att tillgodose dessa behov. Förespråkare av produktanpassning menar att anpassning 

alltid krävs, särskilt på konsumentmarknaden då denna influeras av konsumentens värderingar 

(Axelsson & Agndal 2005). Olika symboler och färger kan ha olika betydelse i olika kulturer 

vilket kan leda till förödande konsekvenser om företaget inte anpassar produkterna efter dessa 

Figur 4: Integration-Responsiveness Grid. Källa: Prahald & Doz (1987) s. 24 
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(Axelsson & Agndal 2005). En annan anledning till varför företag antar en lokal strategi är 

om det finns många lokala substitut eller konkurrenter, då måste företaget anpassa sig efter 

dessa (Prahalad & Doz 1987). I vissa fall kan det även vara så att regeringar, lagar och andra 

restriktioner kräver lokalanpassning, då har företaget inget annat val än att anpassa sig om de 

vill vara kvar på marknaden (Prahalad & Doz 1987). Ibland kan ett företag ha olika strategier 

för olika produkter för att på så sätt uppnå bästa strategi (Prahalad & Doz 1987). 

Vår sammanfattande tolkning av kulturell anpassning, det vill säga huruvida standardisering 

eller lokanpassning bör ske, är beroende av vilken kultur företaget vill etablera sig i eller 

exportera till samt att det beror på vilken industri företaget verkar i. Om det exempelvis rör 

sig om en industri som är starkt kulturellt bunden, som exempelvis matindustrin, tolkar vi det 

som att behovet av anpassning är större än vid industrier som saknar kulturell koppling. 

Vidare tolkar vi att resonemanget kring standardisering och lokalanpassning kan kopplas till 

resonemanget kring glokalisering. 

 

3.4.1 Glokalisering 

Ekonomisk globalisering har bidragit till uppkomsten av vågor av kulturell omformning 

(Beck 2002; Ritzer & Malone 2000). Beck (2002) benämner denna omvandling ”kulturell 

globalisering” och menar på att den bakomliggande processen är framställningen av kulturella 

symboler och att det är denna som gett upphov till framväxten av en global kultur. Samtidigt 

menar Beck (2002) att företag som vill vara globala även måste se till den lokala aspekten och 

därför skapa relationer på lokalnivå. Detta då det inte alltid är en fördel att vara ett globalt 

varumärke då lokala varumärken oftare ses som en del av nationell kultur (Hollis 2009). 

Sannolikheten att ett varumärke presterar bra ökar generellt sett om det betraktas som en del 

av den nationella kulturen, detta är dock inte en nödvändighet (Hollis 2009). Många företag 

som ses som globala använder sig av en strategi som kan beskrivas som ”global lokalisering” 

(Robertson 1992; Beck 2002). Detta innebär att företagens strategi är att bli en del av 

respektive kultur samtidigt som de finns representerade globalt (Robertson 1995; Beck 2002). 

Det är allmänt känt att globala varumärken måste bli en del av den lokala kulturen och 

anpassa sig efter unika behov, värden och viljor i kulturen för att bli framgångsrik (Hollis 

2009). Beck (2002) menar att kulturell globalisering snarare handlar om att ”glokalisering” 

växer fram än om att världen blir kulturellt homogen. En av orsakerna till detta är att det 

lokala måste ses som en del av det globala vilket innebär att det lokala måste tas upp av det 
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globala och omdefinieras (Robertson 1995; Beck 2002). Detta innebär att global kultur är en 

dialektisk och fortgående process och inte ett oföränderligt fenomen (Beck 2002).  Om global 

kultur istället betraktas som ”glokalt” kan globaliseringen plockas isär till små delar i form av 

kulturella symboler, istället för att ses som något stort och övermäktigt (Beck 2002).  

Hollis (2009) slutsats är att företag ska tänka globalt men agera lokalt. Det finns dock 

undantag för denna regel då det kan finnas variationer beroende på land, därför är det viktigt 

att inte anta att regeln passar i alla kulturer eller för alla produkter och varumärken (Hollis 

2009). Exempelvis kan det i Ryssland vara en nackdel för ett varumärke att associeras med 

den nationella kulturen då inhemska produkter ansågs ha dålig kvalitet under kommunisttiden, 

en åsikt som lever kvar i den ryska kulturen (Hollis 2009). I vilken utsträckning ett varumärke 

behöver identifiera sig med den nationella kulturen menar Hollis (2009) beror på tre faktorer: 

produktkategori, land och konkurrens. Ett exempel som Hollis (2009) gör är en jämförelse av 

varumärken inom IT och varumärken inom mat och dryck. Varumärken inom mat och dryck 

kräver större anpassning till nationell kultur då mat och dryck är mer känsliga för lokala 

smaker än varumärken inom IT (Hollis 2009). Två faktorer som har betydelse för huruvida ett 

varumärke uppfattas som en del av den lokala kulturen är: lokalanpassning och tid på 

marknaden (Hollis 2009). 

Haig (2005) menar att många företag som verkar på den globala arenan förväxlat 

globalisering med homogenisering. Därför har många företag utgått ifrån att en produkt som 

är framgångsrik på en viss marknad kan bli lika framgångsrik på en annan utan att göra 

särskilt stora anpassningar. Haig (2005) menar att kulturella skillnader i hög grad är 

avgörande för produktens och varumärkets framgång. Därför är det viktigt att företag tar 

hänsyn till varje marknads specifika preferens och smak (Haig 2005) och därför måste 

varumärket anpassa sig till marknadens kulturella förhållanden. Företagen måste alltså förstå 

marknaden (Haig 2005). 

Vår tolkning av glokalisering är att det är en process bestående av globala fördelar i 

kombination med lokal förståelse. Vi tolkar det som att lokal förståelse är en faktor som är 

kulturellt betingad och att det är något som blir allt viktigare att förstå för att nå framgång. Vi 

drar denna slutsats då vi observerat att tankesättet verkar ha gått från att tänka globalt till att 

istället tänka glokalt. 
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3.5 Upplevelser 

Pitelis (2009) menar att begreppet ”värde” är svårdefinierat och att det länge gjorts försök att 

fastställa detta begrepp. De grekiska filosoferna försökte redan på sin tid definiera begreppet 

värde (Pitelis 2009).  Många forskare menar att värde, eller snarare ”ökat värde” är 

differensen mellan produktens pris och tillverkningskostnad (Pitelis 2009). En definition av 

Pitelis lyder: 

Value is perceived worthiness of a subject matter to a socio-economic agent that is exposed to 

and/or can make use of the subject matter in question.  

(Pitelis 2009, s.1118) 

Då konkurrensen blir allt hårdare krävs att företag idag differentierar sig på andra sätt än 

enbart produktmässigt. Konsulterna Pine och Gilmore (1999) menar att ett företag numera 

måste ge konsumenten en upplevelse eller erfarenhet för att vara konkurrenskraftiga. Enligt 

Lorentzen (2009) har upplevelsen idag blivit allt viktigare då levnadsstandarden generellt sett 

är hög och människor kan fokusera på annat än endast överlevnad. 

Det finns olika typer av upplevelser och en konsument kan delta i en upplevelse på olika sätt 

(Lorentzen 2009). Exempelvis kan upplevelsen vara produkten, ett exempel på detta är ett 

biobesök. En annan typ av upplevelse är ”add-on”, detta innebär att upplevelsen är en 

biprodukt till huvudprodukten, exempelvis applikationer till smartphones (Lorentzen 2009). 

Värdet på upplevelsen kan vara högt eller lågt, detta beror på en rad faktorer som är kopplade 

till hur personen känner för upplevelsen (Lorentzen 2009). Detta innebär att upplevelser 

skapar känslor hos personen som är med om upplevelsen och därmed kan upplevelsen kopplas 

till personens minne och tidigare erfarenheter (Lorentzen 2009).  

Lorentzen (2009) delar in upplevelser i platsbundna och icke-platsbundna. Upplevelser som är 

kopplade till servering av särskild mat på temarestauranger återfinns i kategorin för 

platsbundna upplevelser. För att räknas som en upplevelseprodukt räcker det inte med att 

produkten är innovativ och kulturell, det måste även finnas en särskild relation mellan 

produkten och konsumenten.  
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Pine och Gilmore (1999) har utformat ett exempel för hur en upplevelse skapas. Exemplet 

ifrågasätter priset på en kopp kaffe och diskuterar vad det är konsumenten betalar för. Pine 

och Gilmore (1999) förklarar detta i en modell:  

Råvara    Vara   Service   Upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första steget i Pine och Gilmores (1999) modell är råvaran, i det här fallet kaffebönan. 

Denna typ av råvara går inte att differentiera då den är helt homogen.   

Andra steget är att förädla råvaran och göra den till en färdig produkt som konsumenten kan 

konsumera, i exemplet om kaffe kan det handla om att mala kaffebönan. Det är i det här 

stadiet som priset på varan förändras, då produktionskostnaden är beroende av fabrik kan det 

förekomma skalfördelar. 

Steg tre i processen är service, vilket är det första abstrakta steget. Här tillförs produkten en 

tjänst. Det handlar om att anpassa en produkt till en viss konsument, exempelvis att servera 

kaffet på ett café och erbjuda konsumenten flera kaffesorter som alternativ så att just denne 

blir nöjd.  

Upplevelsen är det fjärde och sista steget i processen och är enligt Pine och Gilmore (1999) 

det viktigaste. Upplevelsen handlar om att erbjuda konsumenten något som skapar ett extra 

värde: ett minne som han kommer att ta med sig i framtiden. Genom att tillföra produkten ”ett 

minne” kan ett högre pris sättas på produkten och konsumenten är i vissa situationer beredd 

att betala nästan vad som helst. Ett exempel som Pine och Gilmore (1999) illusterar är ett par 

Figur 5: The experience economy. Källa: Pine & Gilmore (1999) s. 72 
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som semestrar i Venedig och vill fika på St. Mark’s torget. Paret kommer inte att vara särskilt 

priskänsligt då de kommer att få ett minne att ta med sig hela livet och det betraktas som 

ovärderligt (Pine & Gilmore 1999). 

 

3.5.1 Matupplevelsen: The Five Aspects Meal Model  

Enligt Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) finns det fem relevanta aspekter 

för restauranger som vill leverera en upplevelse till konsumenten: rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet, atmosfären. Tillsammans bildar dessa fem aspekter FAMM-modellen, där det är 

de tre första aspekterna utgör modellens grund (Gustafsson et al 2006). 

1. Rummet är platsen där måltiden äger rum. Då alla måltider konsumeras i ett rum är 

det, enligt Gustafsson et al (2006), viktigt att rummet har ett tema för att på så sätt 

skapa en trivsam atmosfär. Därför är ljussättning, ljud, färger, textil och övergripande 

stil faktorer som är avgörande för konsumentens trivsel. 

  

2. Mötet innefattar mötet mellan konsument och anställd samt mötet konsumenterna 

emellan. För ett lyckat möte krävs kunskap om: psykologi, känslor, sociala regler samt 

vett och etikett (Gustafsson et al 2006). Det är restaurangen som måste ha kunskap om 

detta för att kunna bemöta konsumenten på rätt sätt. Dålig service kan resultera i att 

konsumenten inte kommer tillbaka, därför är det viktigt att servitören anpassar sig till 

konsumenten (Gustafsson et al 2006).  

 

3. Produkten är den mat och dryck som serveras samt kombinationen mellan dem 

(Gustafsson et al 2006). Smaken är en kritisk aspekt som det bör läggas mycket 

resurser på då den är avgörande för att konsumenten ska bli nöjd. Även om 

konsumenten är nöjd med alla andra aspekter kommer inte konsumenten bli nöjd om 

maten smakar dåligt (Gustafsson et al 2006). 

 

4. Styrsystemet innefattar regler och lagar, exempelvis hälsoregler och 

utskänkningstillstånd. Därför är det viktigt att restaurangen har kunskap om dessa 

regler och lagar för att driva verksamheten på bästa sätt. Om restaurangen har problem 

med styrsystemet kan detta leda till missnöjda konsumenter då det kan betraktas som 

dålig service (Gustafsson et al 2006).  
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5. Atmosfären är den känsla som förmedlas till konsumenten (Gustafsson et al 2006). Det 

är viktigt att konsumenten känner sig bekväm i miljön därför krävs att rummet, mötet, 

produkten och styrsystemet fungerar som det ska för att konsumenten ska uppleva en 

trevlig atmosfär (Gustafsson et al 2006).   

Vår tolkning av upplevelser är att de kan delas in i två kategorier varav den ena är en 

förädling av en produkt, något som Lorentzen (2009) kallar för ”add-on”. Den andra kategorin 

är upplevelsen som produkt, det vill säga att upplevelsen är produkten. Vidare tolkar vi detta 

som att Pine och Gilmores (1999) exempel om kaffe är hänförbart på en så kallad ”add-on”-

upplevelse då det handlar om att förädla en produkt och skapa ett mervärde. Gällande 

upplevelsen som produkt kan detta tolkas som att FAMM-modellen (Gustafsson et al 2006) är 

hänförbar på upplevelsen då modellen beskriver de aspekter som påverkar upplevelsen. Trots 

att FAMM-modellen är utvecklad för måltidsupplevelsen anser vi att den även kan användas i 

andra sammanhang där upplevelsen är produkten men att den då kan behöva modifieras för att 

passa in i sammanhanget. 

 

3.6 Branding 

Begreppet ”brand”
18

 har sitt ursprung i att människor förr märkte ut boskap genom att bränna 

ett märke på djuren (Keller, Apéria & Georgson 2008; Kapferer 2005). Detta kan på svenska 

närmast översättas med begreppet ”brännmärkning” och därmed kan begreppen ”brand” och 

”branding” tolkas som att företag märker ut sin produkt. Enligt American Marketing 

Association, AMA, kan ett varumärke definieras som följande:  

A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service 

as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may 

identify one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the firm as a whole, 

the preferred term is trade name.
19

 

Keller, Apéria och Georgson (2008) använder sig AMAs definition av ett varumärke och 

menar att nyckeln till att skapa ett varumärke ligger i att produktens egenskaper ska 

identifiera produkten samtidigt som dessa egenskaper ska särskilja produkten från andra. 

Keller, Apéria och Georgson (2008) menar även att det finns en distinkt skillnad mellan en 

                                                           
18

 Svensk översättning: varumärke 
19

 http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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produkt och ett varumärke. En produkt kan vara vad som helst som kan erbjudas på 

marknaden medan ett varumärke är en produkt som särskiljer sig från andra produkter som är 

utvecklade för att fylla samma behov (Keller, Apéria & Georgson 2008).  

Kapferer (2005) hävdar att det finns motsättningar bland experterna inom branding kring 

definitionen av ett varumärke då varje expert gör sin egen definition av begreppet. Qu, Kim 

och Im (2011) menar att ett varumärkes image handlar om konsumentens uppfattning av 

varumärket och att detta återspeglas av konsumentens associationer till varumärket.  

Vi kommer i vår studie att använda oss av AMAs definition av ett varumärke då det är en 

definition som används flitigt i litteraturen. Tolkningen vi gör är att ett varumärke är de 

egenskaper en produkt har och som särskiljer den från liknande produkter samtidigt som de 

skapar ett mervärde för konsumenten. En annan tolkning vi gör är att ett varumärke kan vara 

ett kulturellt uttryck, något som diskuteras av Rapaille: 

When a brand identifies itself with its culture, it underscores that culture’s contribution to the 

world. (…) A brand is more than a name or a product. A successful brand is an icon, a 

powerful expression of a cultural archetype.   

(Rapaille 2006, s.205) 

 

3.6.1 Place Branding20 

Det har blivit allt viktigare att marknadsföra platser och destinationer för att locka till sig 

turister och investeringar (Baker & Cameron 2008; Gotsi, Lopez & Adriopoulos 2011). Baker 

och Cameron (2008) menar att detta är en konsekvens av att antalet internationella 

transaktioner ökat.  

Fan (2005) menar att place branding, som ibland även kallas destination marketing, inte bara 

syftar till att främja turism utan även till att vara jobbskapande samt till att främja 

stadsutveckling och investeringar. Även Baker och Cameron (2008) definierar place branding 

på liknande vis men menar att det även bidrar till ett lands positionering i internationella 

relationer. Enligt Qu, Kim och Im (2011) är kärnan i ”destination marketing” att en positiv 

bild byggs upp kring platsen och att denna identifierar och särskiljer platsen från andra genom 

den uppfattning som platsen förmedlar.  

                                                           
20
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Qu, Kim och Im (2011) menar att ”destination brands”
21

 syftar till att tillämpa två funktioner: 

identifiering och differentiering. Dessa funktioner syftar till att förklara platsens ursprung för 

konsumenten samt till att särskilja platsen från andra destinationer i termer av dess speciella 

mening och uppfattning av den hos konsumenter (Qu, Kim & Im 2011). För att marknadsföra 

en destination måste varumärkets identitet projiceras genom kanaler som gör att platsen 

särskiljer sig från andra destinationer (Qu, Kim & Im 2011). Den som tar emot meddelandet 

måste därefter skapa sig en uppfattning av destinationen. Detta innebär att place branding 

spelar på det emotionella planet, något som även bekräftas i Fan (2005):  

the aim is to create a clear, simple, differentiating idea built around emotional qualities which 

can be symbolised both verbally and visually and understood by diverse audiences in a variety 

of situations. To work effectively, nation branding must embrace political, cultural, business 

and sport activities  

(Jaffe & Nebenzahl 2001 från Fan 2005, s.6)  

Vidare menar Fan (2005) att skillnaden mellan att marknadsföra en produkt och en nation är 

att en produkt kan göras om eller tas bort från marknaden medan ett land endast till en 

begränsad grad kan påverka faktorer som ses som funktionella. Istället är det främst genom 

emotionella värden hos konsumenten som en nations varumärke
22

 kan påverkas.  

Vår tolkning av place branding är att det syftar till att påverka människors uppfattning av en 

plats. Enligt vår uppfattning är det svårare att marknadsföra platser än produkter då platser i 

större utsträckning är beroende av emotionella faktorer och att dessa är mer bräckliga än 

funktionella faktorer. Vår tolkning av place branding är att den är applicerbar på vår studie i 

termer av att vi vill påverka människors uppfattning av Sverige genom att sprida svensk 

matkultur.  

 

3.7 Sammanfattning av teorierna 

Globaliseringen har lett till att människor reser allt mer och det blir lättare att kommunicera. 

Teorier kring globalisering är därför grundläggande för vår studie då den är annledningen till 

att människor blivit mer öppna för andra kulturer. I takt med att globaliseringen ökat har 
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människans nyfikenhet ökat  vilket är en förutsättning för spridning då det måste finnas ett 

intresse att ta upp den nya  kulturen.  

Spridning är ett begrepp som är högst relevant i vår studie då syftet med studien är att sprida 

den svenska matkulturen till andra kulturer. Weber och Bordieu har båda forskat kring 

begreppet spridning och har kommit fram till att imitation, smak och trendsättare är 

förutsättningar för spridning.  

Glabaliseringen har lett till att många företag expanderar till andra länder och detta har öppnat 

frågan kring hur företag bör anpassa sig (eller inte anpassa sig) till den nya kulturen. Prahalad 

och Doz teori från 1987 finner vi relavent för vår studie då den diskuterar fenomenet kring om 

företag bör anpassa sig efter det lokala eller standardisera sig. Det finns fördelar med att 

anpassa sig till den lokala marknaden, men det finns även fördelar med att inte anpassa sig, 

det vill säga standardisera sig, något som Prahalad och Doz diskuterar men äen Robertson. 

Robertsons diskuterar begreppet glokalisering i sin teori från 1994 vilken menar att företag 

bör anpassa sig till det lokala fast behålla det globala, detta är ytterligare en teori vi finner 

relavant för vår studie.  

När vi började sätta oss in i teorier kring spridning och anpassning insåg vi snabbt att teorier 

kring upplevelser är viktiga vid denna typ av expansion. Pine och Gilmores är två konsulter 

som utvecklat en modell som visar hur mycket en upplevelse är värd, något som vi finner 

användbart vid sprdning av matkultur då upplevelsen av mat är viktig för  att kunna sprida 

måltidskultur. 

Slutligen visar vi i teorikapitlet teorier som rör brading och speciellt place branding, det vill 

säga marknadsföring av platser, vilket vi anser kan appliceras på vår studie då den påverkar 

människor på det emotionella planet.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera 15 exempel från verkligheten samt återge de 

intervjuer vi gjort. Vi har gjort tre intervjuer med personer som vi kommit i kontakt med 

genom snöbollsurval. Dessa personer representerar olika perspektiv inom mat och kultur. De 

personer vi intervjuat är: Inga-Britt Gustafsson, professor emerita i måltidskunskap; Richard 

Tellström, lektor i Måltidskunskap vid Örebro universitet; Tony Greenwood, Managing 

Director på Ampelos, ett företag verksamt inom matimport i London, England.  

 

Bakgrund 

Vi kommer här att presentera bakgrunden till kopplingen mellan mat och en nations profil, 

detta är även vårt första exempel från verkligheten. 

Exempel från verkligheten 1: 

Att associera mat med en nation var ett fenomen som tog fart redan under franska 

revolutionen och under 1800-talet blev mat ett viktigt verktyg för nationsbyggandet 

(Tellström 2011). Smörgåsbordet har varit Sveriges nationella matprofil sedan 

världsutställningen i Chicago 1893 (Tellström 2011). Smörgåsbordet har vuxit fram ur det 

gamla borgerliga brännvinsbordet där bland annat sill och snaps var viktiga delar (Tellström 

2011). Trots att bygget av Sveriges nationella matprofil påbörjades redan 1893 var det först 

under världsutställningen i New York 1939 som Sverige blev riktigt sammankopplad med 

smörgåsbord (Tellström 2011). Bilden av ett land kan även förmedlas genom företag, ett 

exempel på detta är att Sveriges regering arbetar tillsammans med svenska företag som 

IKEA och Volvo för att skapa en gemensam och positiv bild av Sverige som kan förmedlas 

till resten av världen (Gotsi, Lopez & Andriopoulos 2011). Enligt Gustafsson (2012) har 

Sverige även exporterat matkultur genom bland annat politiska middagar och EU-

ministermåltider där det ofta är både politiska och kommersiella intressen inblandade.  

 

4.1 Globalisering 

Att globaliseringen påverkat matkulturen är något som alla våra tre intervjurespondenter: 

Inga-Britt Gustafsson, Tony Greenwood och Richard Tellström, är överrens om. Gustafsson, 

professor emerita i måltidskunskap, menar att det utan globaliseringen varken funnits sushi, 
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hamburgare eller tex-mex i Sverige. Vidare uttrycker Gustafsson under vår intervju att 

globaliseringen även lett till att det blivit lättare kan få tag på olika råvaror från olika delar av 

världen.  

Enligt vår intervjurespondent Tony Greenwood, Managing Director på Ampelos, har 

globaliseringen påverkat matkulturen genom att människor idag reser allt mer och tar med sig 

matkultur hem från sina semesterorter. Att resandet spelat stor roll i frågan om 

globaliseringen och matkulturen är något som även framkom under vår intervju med Inga-

Britt Gustafsson. Enligt Gustafsson har Sverige ett restaurangfolk som reser och lär sig 

mycket utomlands, dessutom har invandringen till Sverige påverkat matkulturen.  

Exempel från verkligheten 2: 

Ett exempel där matkulturen påverkats av invandringen är matföretaget Zeta, som grundades 

av Fernando Di Luca (Quo Vadis 2006). Di Luca menar att maten blir allt viktigare då 

människan reser och är mer öppensinnad. Di Luca menar att invandringen till Sverige spelat 

in då invandrarna för med sin matkultur in i landet, vilket var fallet för Di Luca själv. När Di 

Luca på 70-talet började sälja olivolja i Sverige visste inte svenskarna vad olivolja var utan 

ansåg att olja var något som användes i bilen. Idag har Zeta över 140 produkter i Sverige och 

en omsättning på över 150 miljoner kronor. Di Luca har lyckats bevara det italienska i sitt 

koncept och det är mycket tack vare honom som italiensk mat blivit stort i Sverige. Zeta är 

ett exempel på lyckad export av italiensk matkultur till Sverige (Quo Vadis 2006). 

Under vår intervju med Gustafsson framkom även att sättet människor äter på påverkats av 

globaliseringen. Exempelvis förekommer det idag att svenskar äter med pinnar och med 

händerna, något som kan ses som ett nytt påfund då svenskar traditionellt sett ätit med bestick 

(Gustafsson 2012). 

Richard Tellström, lektor i måltidskunskap vid Örebro univeristet, menar att globaliseringen 

har påverkat matkulturen på så sätt att människan har ett större intresse av att söka sådant som 

skiljer sig från den egna matkulturen. Vidare uttrycker Tellström i vår intervju att människan 

försöker hitta produkter, smaker och tillagningssätt som gör att hon framstår som mer socialt 

medveten än tidigare. 

En observation som vi har gjort är att vissa länder har lyckats få ut sin mat i världen på ett 

framgångsrikt sätt. Exempel på detta är pizza från Italien, sushi från Japan, och även 

hamburgaren som globaliserats genom stora amerikanska företag. Gustafsson uttrycker i 

intervjun att dessa framgångar främst beror på lättillgängligheten och att de har lyckats hålla 
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en viss kvalitet. Även förändringsbenägenheten har, enligt Gustafsson, varit en nyckelfaktor 

till framgången. Ett exempel på detta menar Gustafsson är McDonalds som idag även serverar 

kyckling och sallader. 

 

4.2 Spridning av kulturella uttryck 

Richard Tellström, uttrycker under intervjun att det finns vissa kulturer i världen som anses 

vara elitistiska och som andra kulturer ser upp. Dessa kulturer menar Tellström kan ses som 

kultureliter och han menar även att det primärt finns tre elitistiska kulturplatser: London, Paris 

och New York. Tellström menar vidare att människor i Sverige ser upp till dessa kulturer och 

att det som är populärt i dessa kulturer tas upp i den svenska kulturen. Tellström poängterar i 

intervjun att det inte är alla matkulturer som har potential att tas upp av andra kulturer, utan 

endast de kulturer som anses vara högrankade och som har hög status. 

Enligt Tellström är det vissa människor som går före och visar vägen för vilka kulturella 

uttryck som bör tas upp i en kultur, något som framkommer i intervjun. Dessa människor 

bildar, enligt Tellström, en ”kulturelit” och dessa personer tillhör vanligen eliten inom konst, 

musik och teater, ekonomi och politik. Vidare uttrycker Tellström i intervjun att människor 

kan påvisa sin världsvanehet genom att användet sig av mat. Tellström menar att den sushi 

som finns i Sverige tagits upp från New York och inte från Japan. Anledningen till detta 

menar Tellström är att Sverige inte skulle våga ta upp något direkt från Japan då det är för 

exotiskt, något som framkommer under intervjun.  

Exempel från verkligheten 3: 

Ett exempel som visar hur status och spridning är sammankopplade är Canada Goose jackans 

framgång i Sverige. Jackan var från början framtagen för att klara av det hårda klimatet i 

Kanada och dess målgrupp var friluftsmänniskor. Efter att prinsessan Madeleine och den 

norska prinsessan Mette-Marit setts använda jackan ökade efterfrågan enormt. Jackorna blev 

en statussymbol och användes av trendsättare i Stockholms innerstad, en målgrupp som inte 

alls stämde överens med jackans initiala målgrupp
23

. 
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Exempel från verkligheten 4: 

Ytterligare ett exempel där spridning skett är Absolut vodka som 1979 började exporteras till 

USA, detta blev startskottet för en ny era då fabriken innan exporten varit nedläggningshotad 

(Olsson 2002). Absolut bestämde sig för att trycka på det svenska kulturarvet vid exporten 

och ville uppfattas genom värdeord som: renhet, klarhet och perfektion. Den stilrena och 

eleganta flaskan, som har sitt ursprung från en svensk medicinflaska från 1800-talet, blev en 

symbol för dessa värdeord (Olsson 2002). Den amerikanska marknaden sågs som världens 

hårdaste spritmarknad (Olsson 2002) då amerikanerna, som blandade vodkan med olika 

juicer, föredrog billig vodka (Lewis 1996). Absolut Vodka var ett premiumvarumärke som 

blev en succé i flera amerikanska metropoler och Absolut bestämde sig för att koncentrera 

marknadsföringen till flaskan. Detta var framgångsrikt och ledde till att Absolut Vodka 

spreds över hela världen (Olsson 2002). Vid den tidpunkt då Absolut lanserades i USA rådde 

ett kallt politiskt klimat mellan USA och Ryssland, detta gjorde det svårt för ryska 

varumärken i USA och Absoluts svenska ursprung blev då en tillgång (Haig 2005).  

Gustafsson uttrycker i intervjun att Nobelmiddagen är en möjlighet för spridning av svensk 

matkultur, detta är något som även Tellström håller med om. Enligt Tellström kan statusen på 

svensk mat höjas genom att den visas upp i rätt sammanhang, exempelvis vid EU-middagar, 

kungliga middagar och i kombination med filmer och böcker. Tony Greenwood uttrycker att 

Frankrike och Italien idag är statusmässigt ledande när det gäller mat och matkultur, och att 

det kommer att ta lång tid för Sverige att bygga upp ett sådant rykte. För att Sverige ska få 

ryktet som ”det nya matlandet” menar Greenwood att det krävs mycket resurser och att 

Sverige måste marknadsföras som ett ”matland”. Greenwood använder, i vår intervju, 

Tyskland som exempel på ett land som lagt ner stora summor på att promota sin mat, vilket 

gett goda resultat. 

Greenwood uttrycker i intervjun att det finns det två avgörande huvudfaktorer för hur 

människor väljer mat: resande och markandsföring/promotion. För att exportera matkultur 

menar Greenwood att det gäller att sprida den genom TV, resor och tillgänglighet. Vidare 

menar Greenwood att det även är viktigt att få med historien bakom maten, ett exempel på 

detta menar han är pizza och pasta som blivit populärt genom att relationen mellan Italien och 

maten är djupt rotad. Vidare uttrycker Greenwood i intervjun att det är viktigt att 

marknadsföras på rätt ställen, ett exempel på detta menar han är att pizzaföretag ofta 

annonserar i samband med matcher och liknande.  
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Exempel från verkligheten 5: 

Ett verklighetsbaserat exempel på ett företag som insett vikten av att markandsföra sig i rätt 

kontext är Coca-Cola som har haft fokus på att marknadsföra sig i samband med stora 

sportevent (St. Clair 2008). Coca-Cola har länge varit huvudsponsor för exempelvis 

Olympiska Spelen, NBA och NFL. Att marknadsföra sig i den här kontexten har lett till att 

Coca-Cola identifieras med USA och har blivit en kulturell ikon (St. Clair 2008). 

Greenwood tar även upp medias roll vid spridning av matkultur då han menar att TV, internet 

och sociala medier spelat stor roll för spridningen. Exempelvis menar Greenwood att Sverige 

genom dessa medier inspirerats mycket av USA. Även Tellström uttrycker i sin intervju att de 

medier som finns idag är mycket starka och det är viktigt att ta till vara på dessa vid etablering 

utomlands. Vidare menar Tellström att budskapet om svensk mat och måltid kan förmedlas 

genom att lagad svensk mat visas i filmer och beskrivs i litteratur. Tellström menar att den 

italienska familjemåltiden har förmedlats genom film och litteratur, och att detta även kan 

appliceras på den svenska kulturen. 

Exempel från verkligheten 6: 

Ibland kan spridning av kultur via mat och dryck ske på ett oplanerat sätt. Ett exempel på 

detta är Coca-Colas etablering på den europeiska marknaden. Under andra världskriget 

krävde de amerikanska soldaterna i Europa att få drycken till Europa (Gould 1998). Detta 

ledde till att ofantliga mängder Coca-Cola skeppades över till Europa och för att underlätta 

hanteringen introducerades aluminiumbruken. Sedan användes de amerikanska soldaterna i 

Coca-Colas reklamkampanjer och på så sätt började människor att associera Coca-Cola med 

USA, något som ansågs vara bra då de amerikanska soldaterna betraktades som krigshjältar. 

Efter krigets slut blev en del av USA, det vill säga Coca-Cola, kvar och drycken var då 

etablerad på den europeiska marknaden. Coca-Cola har sedan dess ansetts som amerikanskt 

och företaget tar med sin amerikanska stil till alla länder de etablerar sig i (Gould 1998). 

 

4.3 Kulturell anpassning 

Richard Tellström menar i intervjun att kulturexport via mat är möjligt men att det är en 

komplex fråga. I intervjun uttrycker Tellström även att det inte är säkert att det som Sverige 

vill föra ut är detsamma som vad världen vill ha. För att exportera kultur menar Tellström att 

det är viktigt att utgå ifrån konsumentens intresse och dess användning av matkultur. Det är 

enligt Tellström viktigt att matkulturen paketeras på ett sådant sätt att den passar in i den 
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andra kulturens kulturella vardag, annars blir den oanvändbar för dem. Tellström menar att 

det är viktigt att förstå att konsumenten ska använda matkulturen i sin egen kultur och därför 

krävs kulturell förståelse. 

Om vi ska få världen att äta böckling så måste vi utgå ifrån hur världen äter andra rökta fiskar, 

vi kan inte köra ut det på det sätt som vi gör det. 

(Richard Tellström 13/3 -2012) 

Exempel från verkligheten 7: 

Kaffekedjan Starbucks etablering i ”Den förbjudna staden” i Kina är ett exempel där 

kulturell anpassning spelat stor roll (St. Clair 2008). Starbucks är en kulturikon som 

representerar amerikansk kultur medan ”Den förbjudna staden” är en kinesisk ikon, när dessa 

två ikoner möttes skedde en kulturkrock. Resultatet av denna kulturkrock blev förödande 

vilket resulterade i att Starbucks tvingades flytta till New World Plaza där det kunde smälta 

in bland andra internationella kulturella ikoner (St. Clair 2008). 

Exempel från verkligheten 8: 

Etableringen av den internationella kaffekedjan Starbucks på den turkiska marknaden är ett 

bra exempel på konflikt mellan nationell kultur och global kultur (Izberk-Bilgin 2008). Till 

en början motsatte sig stora delar av den turkiska befolkningen Starbucks då de ansåg att 

Starbucks etablering skadade den turkiska kulturen. Starbucks är en internationell koncern 

där bland annat produktnamnen är på engelska, vilket inte passar ihop med den djupt rotade 

turkiska kulturen (Izberk-Bilgin 2008). 

Tellström uttrycker under intervjun att det inte räcker med att föra in kultur i ett land endast 

genom en massiv reklamkampanj. Vidare menar Tellström att anpassningen inte ska ske 

passivt utan att samma tanke krävs som vid marknadsföring av exempelvis en bok eller en 

film. Enligt Tellström måste det finnas ett incitament till att välja svenska produkter, därför 

menar han att det krävs förståelse för varför människor äter och dricker som de gör. Vidare 

menar Tellström att företag som har förståelse för detta lyckas bäst, oavsett produkt. Därmed 

menar Tellström att nyckeln är att förstå hur produkten används i sociala sammanhang. 

Tellström menar att människorna i den andra kulturen kommer att köpa svensk mat om de gör 

sociala vinster på att använda sig av den.  

Tony Greenwood uttrycker i intervjun att det bästa sättet för svenska företag att etablera sig 

på nya marknader är att ha olika strategier för olika länder. Greenwood anser att ”one size fits 

all” inte fungerar då det är viktigt att förstå den nya markanden för att lyckas. Både Tellström 
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och Greenwood trycker på kulturell förståelse och menar att viktigt att utgå från 

konsumentens sociala, kulturella och religiösa sammanhang för att nå framgång vid 

utlandsetablering. 

Vi kan egentligen inte exportera våra produkter utan vi måste få dem att importera våra 

produkter, det är en lite annan sak.  

(Richard Tellström 13/3 -2012) 

Exempel från verkligheten 9: 

Ett exempel från verkligheten på ett företag som etablerat sig på en marknad de inte förstått 

är lanseringen av Kellogg’s på den indiska marknaden (Haig 2005). Kellogg’s traditionella 

marknader, USA och Europa, hade stått still i över tio år när företaget bestämde sig därför 

1991 för att etablera sig på den indiska marknaden. Indien hade en stor befolkning med en 

stor medelklass och marknadspotentialen var fullständigt outnyttjad. Problemet var att den 

indiska befolkningen vanligtvis började dagen med att äta kokta grönsaker till frukost. För 

Kellogg’s innebar detta att de var tvungna att marknadsföra tanken med att äta flingor och 

inte bara sin produkt. Trots att Kellogg’s introducerade flera av sina produkter på den indiska 

marknaden lyckades de inte nå framgång, även försöket att göra sortimentet mer indiskt 

misslyckades. En av de främsta orsakerna till varför Kellogg’s misslyckades är att produkten 

var för dyr, detta innebär att även om företaget i viss mån lyckades förändra indiernas 

frukostvanor och blev mer lyhörda för marknaden så var konsumtionen av flingor begränsad 

till städer och rika hushåll (Haig 2005). 

Enligt Tellström är det svårt att föra ut svensk måltidskultur, han menar att det är lättare att få 

ut produkten och sedan låta konsumenten använda den på sitt sätt. Tony Greenwood är inne 

på samma spår och menar att det är svårt att ändra folks uppfattning om saker. Exempelvis 

menar Greenwood att pannkakor äts på ett annorlunda sätt i Sverige jämfört med USA. Vidare 

menar Greenwood att det kan vara svårt att få folk att äta saker på ett annat vis än de är vana, 

men ett sätt är att det sker via ”relaterade event”. Ett exempel på ett sådant event är att IKEA i 

Storbritannien hade en kräftskiva för några år sedan som visade hur kräftor äts i Sverige. 

Detta gjorde IKEA dels för att marknadsföra nya produkter men även för att marknadsföra 

Sverige och den svenska kulturen. Detta, menar Greenwood, är ett effektivt sätt att sprida en 

kultur och dess matkultur. 

Enligt Gustafsson finns det en baksida av globaliseringen vilket är ökad import, något som 

miljön tar skada av. Därför menar Gustafsson att det är viktigt att tänka mer lokalt, något som 

Greenwood håller med om. Greenwood menar i intervjun att trenden att tänka lokalt inte 
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nödvändigtvis är ett hot för svensk matexport då han menar att det geografiska avståndet 

mellan Sverige och Storbritannien inte är särskilt stort. Exempelvis tar det inte mycket längre 

tid att frakta varor till London från Sverige än det tar att frakta från Skottland, vilket leder till 

att Sverige kan ha en chans trots att det går en trend i att producera lokalt.  

Localization is the new globalization 

(Tony Greenwood 16/3 -2012) 

Eftersom det idag finns en trend att tänka lokalt och ekologiskt menar Greenwood att svensk 

mat kan dra nytta av detta genom att associera den naturliga livsstilen med svensk mat i 

marknadsföringen.  

Tony Greenwood, som är britt och har arbetat med matimport i Storbritannien under flera år, 

menar att svensk mat anses vara organisk, ekologisk och naturlig, och att den i hög grad 

associeras med den svenska naturen. Greenwood menar att även svenska globala märken har 

en känsla av närodlat och lokalt även om de är mer anpassade till massproduktion. Svensk 

mat har bra rykte, enligt Greenwood som menar att det är inte alltid det billigaste men har bra 

kvalitet. 

Både Tellström och Greenwood uttrycker i sina intervjuer att det är viktigt att anpassa sig 

efter konsumenten, detta är något som företag även gör i verkligheten. 

Exempel från verkligheten 10: 

Stora globala företag som McDonalds anpassar sig till lokala förhållanden (Brembeck 2007). 

Lokalanpassning handlar dels om att ta vara på lokala råvaror men även om att anpassar sina 

restauranger till den lokala befolkningen, något som McDonalds kallar för att ”öppna lokala 

fönster”. De ”mjuka delarna” av verksamheten, exempelvis: kundkontakten, 

marknadsföringen och utbudet, anpassas så de passar lokalt. Däremot standardiseras de 

”hårda delarna” av verksamheten, exempelvis produktproduktionen, för att passa den 

internationella koncernen (Brembeck 2007). 

Exempel från verkligheten 11: 

Ett annat exempel på företag som anpassar sig till den lokala marknaden är Coca-Cola som 

är ett globalt företag som finns representerade i över 200 länder. Chefer på lokalnivå 

uppmuntras till att uppfinna nya drycker som efterfrågas lokalt och de har även ansvar för 

marknadsföringen då de har insikt på den lokala marknaden. Det finns även exempel där 

Coca-Cola involverat sig i tillverkningen av en lokal dryck, exempelvis tillverkningen av den 

kinesiska drycken Tianyudi (St. Clair 2008). Coca-Colas uppköp av drycken Thumbs Up på 
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den indiska marknaden är ytterligare ett exempel (Haig 2005). Coca-Cola insåg att nyckeln 

till framgång på den indiska marknaden var distribution och genom att köpa Thumbs Up fick 

företaget tillgång till ett distributionsnät. Trots att företaget fick tillgång till distributionen 

fortsatte Thumbs Up vara populärare än Coca-Cola under flera år, en av orsakerna till detta 

var att många indier tyckte att Coca-Cola innehöll för lite kolsyra (Haig 2005). 

Exempel från verkligheten 12: 

IKEA är ett exempel på ett företag som i stor utsträckning inte anpassar sig till kulturen i det 

land de etablerar sig i (Lewis 2006). IKEA är speciellt i den mening att den svenska kulturen 

är viktig för företaget, exempelvis är det vanligt att midsommar och andra svenska 

traditioner firas på IKEAs varuhus runt om i världen. IKEA söker svenskar som vill arbeta 

på de utländska varuhusen för att på så sätt hålla den svenska kulturen vid liv. IKEAs 

företagskultur är stark och det finns få företag i världen som lyckas hålla kulturen så stark, de 

flesta måste anpassa sig efter marknaden (Lewis 2006). IKEAs grundare Ingvar Kamprad har 

medvetet kämpat för att behålla det svenska på sina varuhus och vid den första 

utlandsetableringen användes älg-symbolen för att verkligen trycka på det svenska (Torekull 

2007). Men även om IKEA är kända för sina standardiserade lösningar och anses vara lika i 

hela världen, finns exempel på vissa saker som även IKEA tvingas anpassa sig efter. 

Exempelvis ser ett ”visningsrum” på IKEA i Kina annorlunda ut jämfört med samma slags 

visningsrum i Sverige, detta trots att samma produkter används. IKEA har insett att de måste 

anpassa visingsrummen till standarden i landet för att konsumenten ska kunna relatera till det 

och känna att de kan använda det. Även IKEAs marknadsföring skiljer sig från land till land 

då det är viktigt att konsumenten kan relatera till konceptet (Burt, Johansson & Thelander 

2010). 

 

4.4 Upplevelser 

Richard Tellström menar att upplevelsen är en av de viktigaste delarna i matkulturen därför 

att den är socialt kopplad. Enligt Tellström ger upplevelsen en anvisning till konsumenten om 

hur produkten ska användas vilket gör att konsumenten lättare kan föra in produkten i sin 

vardag och det sammanhang den ska konsumeras i. Tellström beskriver upplevelsen som en 

social bruksanvisning på hur maten ska användas, vilket underlättar användningen för den nya 

konsumenten. Ett exempel som Tellström tar upp under intervjun är champagne som han 

anser är en produkt som är smakmässigt ointressant men som genom marknadsföring i många 

status- och festsammanhang lett till att upplevelsen av champagne är betydligt viktigare än 
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champagnen i sig. Även Inga-Britt Gustafsson menar att upplevelsen kring maten och 

måltiden är viktig, något som kommer fram under vår intervju. Greenwood och Gustafsson 

menar att maten är extremt central i många cermoniella sammanhang och det finns många 

olika typer av måltider och upplevelsen varierar beroende på vilken typ av måltid det är. 

 

 You should live to eat not eat to live 

(Tony Greenwood 16/3 -2012) 

Exempel från verkligheten 13: 

Ett exempel på att mat har olika betydelse i olika kulturer och att användingen av den är 

kulturberoende är något Rapaille (2006) beskriver. Rapaille som är fransman reagerade på att 

det fanns restauranger i USA som erbjöd ”allt du kan äta”-bufféer, något han aldrig sett i 

Europa. I USA upptäckte Rapaille att detta fenomen var mycket vanligt, dessutom erbjöd 

amerikanerna alltid mer mat än han orkade äta. Rapaille (2006) menar att det är viktigt att 

förstå de ”kulturella koderna” för att förklara ett sådant här fenomen och dessa koder är olika 

beroende på kultur. Rapaille menar att matupplevelsen i USA skiljer sig mycket från den i 

Frankrike. I USA menar Rapaille att det handlar om att äta fort, även om det är ett besök på 

en fin restaurang, medan det i Frankrike handlar om att först komma i rätt stämning och 

sedan om att bygga upp en förväntan om den kommande måltiden. I USA mixas all mat på 

en tallrik för att det är det mest effektiva sättet att servera en måltid på. I Frankrike serveras 

olika typer av mat på olika tallrikar för att smakerna inte ska blanda sig med varandra, på så 

sätt kan varje berednings kvaliteter komma till sin rätt. Utöver dessa skillnader menar 

Rapaille att portionerna skiljer sig åt i storlek, i USA är de stora och i Frankrike är de små. 

Rapaille menar att USAs kulturella kod för mat är ”bränsle” och att detta är förklaringen till 

amerikanernas sätt att äta. I Frankrike är syftet med mat ”njutning” och detta är förklaringen 

till fransosernas sätt att äta. Av dessa anledningar menar Rapaille att matföretag som vill 

marknadsföra sig i USA måste förstå amerikanernas användning av mat som bränsle för att 

lyckas på den amerikanska marknaden (Rapaille 2006).  

Enligt Gustafsson bör Sverige trycka på matens sensoriska egenskaper vid export då det är 

viktigt att beskriva smakerna för konsumenten. Vidare menar Gustafsson att det är viktigt att 

smaka samtidigt som konsumenten får beskrivet för sig vad det är som smakar, då hon menar 

att det skapas ett minne som sparas i människans minnesbank.  
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Exempel från verkligheten 14: 

Ett exempel när det sensoriska varit av betydelse är brödtillverkaren Pågen (Quo Vadis 

2006). År 2000 sjönk försäljningen på två av Pågens brödsorter drastiskt, därför ville 

företaget undersöka orsaken till den minskade efterfrågan. Detta ledde till att Pågen startade 

en utredning där bland annat konsumenterna fick uttrycka sina åsikter om brödet. Det visade 

sig att kvaliteten på brödet försämrats vilket resulterat i att konsumenterna inte var nöjda 

med produkten. Pågen genomförde sensoriska tester på brödet för att undersöka smaken samt 

konsumentens efterfrågan sensoriskt i form av smak, utseende och konsistens. Det sensoriska 

visade sig vara nyckeln till framgång då kvaliteten ökade efter dessa tester och efterfrågan 

ökade (Quo Vadis 2006). 

Gustafsson anser att för att svensk mat ska bli mer populär utomlands gäller det att förfina 

den. Vidare menar Gustafsson att det finns flera duktiga svenska kockar som jobbar med att 

förmedla detta när de tävlar runt om i världen. Gustafsson uttrycker under intervjun att 

svenska restauranger som etablerar sig utomlands måste ta med det genuina och speciella med 

den svenska maten och definiera maten sensoriskt. Vad gäller själva restaurangen, menar 

Gustafsson att det är viktigt att ha ett tema och att det svenska gärna får återspeglas i det. Ett 

exempel som tas upp under intervjun med Gustavsson är restaurangen Aquavit som öppnade i 

New York. Eftersom Sverige är kopplat till snaps och drycken Aquavit så kopplas automatiskt 

restaurangen ihop med Sverige anser Gustafsson.  

Tellström anser att fokus inte ska ligga på råvarorna, istället menar han att det är viktigt för 

Sverige att visa upp lagad mat på exempelvis matmässor. Vidare menar Tellström att det 

skulle vara kostsamt att ändra Sveriges nationsvarumärke från att förknippas med 

smörgåsbord och menar att det är lättare och billigare att bygga på den redan existerande 

bilden av Sverige än att skapa en helt ny image. Greenwood håller med Tellström gällande att 

marknadsföring av mat bör fokusera på historien bakom den. Vidare menar Greenwood att det 

finns många svenska rätter som är kända världen över, till exempel julbordet och 

smörgåsbordet, och att det är viktigt att spinna vidare på dessa för att ytterligare öka 

populariteten. 

Gustafsson uttrycker i intervjun att det som är speciellt med svensk måltidskultur är sättet på 

vilket svenskarna sitter ner och äter. Vidare menar Gustafsson att inte börja äta förrän alla fått 

mat anses mycket svenskt och att detta är viktigt att försöka förmedla utomlands och då kan 

välutbildade servitörer komma väl till pass. Enligt Gustafsson kan servitörerna förmedla 

svensk måltidskultur genom att instruera om måltidens tillvägagångssätt. Det är viktigt att 
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servitörerna kan beskriva maten och drycken sensoriskt så att konsumenten får en känsla för 

vad som är svensk mat.  

Exempel från verkligheten 15: 

Att ha personal som är medveten om förtetagets kultur är mycket viktigt, ett exempel på 

detta är öppnandet av McDonalds i Moskva, Ryssland (Vikhanski & Puffer 1993). När det 

första McDonalds öppnade i Ryssland 1990 ansågs det vara svårt och det lades därför ner 

mycket tid och pengar på att hitta rätt personal. Snart efter lanseringen blev McDonalds en 

av de mest eftertraktade arbetsgivarna i Ryssland och tusentals sökte jobb hos McDonalds 

(Vikhanski & Puffer 1993). Personalen utbildades i att ”tänka McDonalds” för att kunna föra 

kulturen vidare ut till konsumenterna (Brembeck 2007). Denna fokusering på att utbilda 

personalen har även observerats på andra stora företag med stark kultur, exempelvis på 

IKEA där all personal får boken ”The IKEA-way” (Lewis 2006). Boken är en guide i IKEAs 

speciella kultur och beskriver vad som krävs av de anställda. Det är viktigt att alla anställda 

är förstår företagskulturen och vad företaget vill förmedla (Lewis 2006). 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att ställa teori och empiri mot varandra och analysera eventuella 

samband. Vi kommer att strukturera upp analysen i tre delar: spridning av kulturella uttryck, 

kulturell anpassning och upplevelser. Denna uppdelning kommer att underlätta besvarandet 

av syftesfrågorna i slutsatsen. 

 

5.1 Spridning av kulturella uttryck 

Det faktum att människan reser allt mer, lättare kan kommunicera med andra delar av världen 

samt i allt större utsträckning delar vardagliga händelser med människor från andra kulturer 

(Friedman 2005; Bird & Stevens 2003), kan sammanfattas till globalisering. Teknologiska 

framsteg gör att människor hör talas om nya trender och börjar efterfråga dem (Levitt 1984). 

Det är dessa faktorer som ligger till grund för hur kulturella uttryck i form av bland annat 

trender och nyheter sprids till andra kulturer. I empirin är Gustafsson och Greenwood överens 

om att en av de främsta orsakerna bakom globaliseringen är resandet, exempelvis reser 

svenskarna utomlands och tar med sig matkulturen hem igen. Detta kan i empirin ses i 

exemplet om DiLuca som införde italiensk matkultur i Sverige till följd av invandring. Därför 

kan ”tillgänglighet” ses som ett av globaliseringens nyckelord, vilket även är en faktor som 

Askegaard och Madsen (1998) anser påverkar matkulturen i teorin och som Inga-Britt 

Gustafsson diskuterar i empirin.  

Det må hända vara den ekonomiska dimensionen av globaliseringen som gett upphov till den 

kulturella globaliseringen (Beck 2002; Ritzer & Malone 2000) men det är den kulturella 

globaliseringen som fått spridning, inte bara bland företag, utan bland människor. I empirin 

kan detta ses på människors sätt att äta, då det idag förekommer att människor i Sverige äter 

med pinnar eller med händerna (Gustafsson 2012). I teorin kan vi se detta då Askegaard och 

Madsen (1998) menar att tendenserna mot en global matkultur främst beror på multinationella 

företag. Då globaliseringen påverkat människans sätt att äta, det vill säga hur människan äter, 

kan detta ses som att globalisering påverkat måltidskulturen. Då även tillgängligheten av mat 

och maträtter ökat kan detta ses som att globalisering även påverkat matkulturen.  
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Kedjan av processer som lett fram till dagens globaliserade värld har startat genom 

människans nyfikenhet och jakt efter status och rikedom. I teorin kan Columbus resa till 

Amerika ses som globaliseringens startskott (Friedman 2005). Människans nyfikenhet och 

jakt efter status och rikedom kan även ses som anledningen till varför företag blir globala, 

exempelvis menar Bartlett och Goshal (1989) att företag började expandera till utlandet för att 

de ville nå en större marknad och få billigare arbetskraft.  

I teorin och empirin kan vi se att status, i olika former, haft stor betydelse för spridningen av 

kulturella uttryck (Tellström 2012; Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012; Boglind, Eliaeson & 

Månson 2012; Weber 1983). Vidare menar Levitt (1984) att människor från fattiga områden 

börjar efterfråga trender som de hört talas om genom tekonologin. I empirin kan detta kopplas 

till sociala vinster och social medvetenhet som diskuteras av Tellström (2012). Vidare menar 

Tellström (2012) att mat kan användas för att nå sociala vinster och för att visa sin sociala 

medvetenhet samt att människor på så sätt kan särskilja sig från andra. Detta kan tolkas som 

att människor strävar efter att vara lite bättre än andra samtidigt som det är vikigt att kunna 

identifiera sig med dessa. I empirin kan vi se detta i exemplet om hur Canada Goose-jackan 

blev populär i Sverige där användandet av jackan hos statuspersoner blev startskottet för 

jackans popularitet och spridning. Med ett annat ord kan detta resonemang sammanfattas till 

ordet ”elit”, då det kan ses som att det handlar om att vara en trendsättare. Begreppet elit har 

beskrivits med andra ord både i vår teoridel och i vår empiridel (Bird & Stevens 2003; Ritzer 

& Malone 2000; Richard Tellström 2012). Dessa eliter kan sammankopplas till teorierna 

kring branding, även om detta snarare skulle kunna kallas för ”person branding”, då det 

handlar om identifikation och differentiering. Detta innebär att det är viktigt att kunna 

identifiera sig med andra samtidigt som det är viktigt att särskilja sig från mängden. Att 

särskilja sig från mängden kan i detta fall kopplas till viljan att uttrycka sin sociala 

medvetenhet, något som diskuteras av Tellström (2012) i empirin. I teorin kan detta kopplas 

till Weber (1983) som menar att människors sociala beteende utvecklas i riktning mot det som 

anses vara ”vanligt” samt till det faktum att status bygger på social prestige (Boglind, 

Eliaeson & Månson 2006). 

Om vi ser till det faktum att människor vill särskilja sig från varandra och visa på sin sociala 

status så finns det en logisk koppling till att människor börjar imitera de individer som de ser 

upp till, -de vill också tillhöra eliten. Denna imiteringsmekanism antyds även i 

preferensmodellen där personer med låg preferens för det vanliga och med hög preferens för 

ovanliga kulturella uttryck som är de mest inflytelserika (Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). 
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I vår teoridel diskuteras tre olika modeller för hur spridning av kulturella uttryck går till. I 

statusmodellen imiterar människor med låg status de med hög status, i preferensmodellen är 

det en individs preferenser som imiteras och i neutralmodell sker imitationen slumpmässigt 

(Acerbi, Ghirlanda & Enquist 2012). I empirin kan vi i exemplet om hur Coca-Cola kom till 

Europa se att spridning av kulturella uttryck kan ske tillsynes slumpmässigt. I Coca-Colas fall 

skulle det kunna tolkas som att det var en rad slumpmässiga händelser som ledde till 

expansionen till den europeiska marknaden. Samtidigt är det föga troligt att Coca-Cola skulle 

blivit så populärt som det faktiskt blev om inte USA haft en viss status och drycken inte haft 

en viss smak. Detta går att koppla till teorierna kring status men även till Bourdieus (1993, 

1997) teori kring ”smak”. Bourdieu (1993, 1997) menar att smaken uttrycks genom ägodelar 

och praktiker samt att smaken ligger till grund för val av livsstil.  

De tre modellerna för spridning av kulturella uttryck har en gemensam nämnare: imitation. 

Även Weber (1983) menar att imitation är ett av de mest grundläggande sätten att sprida 

kulturella uttryck och trender på. Bourdieu (1997) menar att smaken kommer till uttryck 

genom ägodelar och praktiker, något som kan tolkas som att människor imiterar efter smak. 

Därför kan det tolkas som att spridning av kulturella uttryck beror på två faktorer: Den första 

är det faktum att människor faktiskt imiterar varandra, det andra är att människor imiterar 

efter smak. Oavsett om individer imiterar någon efter status, preferens eller slump så imiterar 

de efter sin egen smak, efter vad de själva anser symboliserar en viss status, image eller syfte. 

Enligt Bourdieu (1997) kommer smaken till uttryck genom en persons ägodelar och praktiker 

och utgörs av preferenser som uttrycks genom differentiering för ett visst syfte (Bourdieu 

1993). I empirin kan detta återigen kopplas till Tellströms (2012) diskussion kring sociala 

vinster och enligt Boglind, Eliaeson och Månson (2006) bygger status på social presige och är 

inte beroende av klass. Detta kan tolkas som att status inte nödvändigtvis behöver kopplas till 

pengar och att status därför kan skapas om det finns möjlighet till sociala vinster. Därför 

tolkar vi det som att även preferensmodellen kan ses som en slags statusmodell. 

Globaliseringen har ökat chanserna och möjligheterna för att särskilja sig från mängden, detta 

kan härledas från ökad tillgängligheten, något som diskuteras av Askegaard och Madsen 

(1998) i teorin och av Gustafsson (2012) och Tellström (2012) i empirin. Möjligheterna för att 

särskilja sig från mängden har ökat och idag är inte pengar ett måste för att kunna särskilja sig 

från andra eller vara någon som andra ser upp till. Detta kan återigen kopplas till Webers teori 

om statusgrupper då han menar att status är mer en fråga om livsstil än om klass (Boglind, 

Eliaeson & Månson 2006).  
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Uppkomsten av subkulturer, som även de till viss del kan ses som en produkt av 

globaliseringen, har även det gjort det möjligt för personer med speciella intressen att bilda 

sin egen grupp i samhället (Holliday 1999) och internet har underlättat för människor att 

kommunicera med varandra (Friedman 2005; Bird & Stevens 2003). Uppkomsten av nya 

kulturer, i form av exempelvis global kultur och subkulturer, har medfört att ramen för vad 

som anses ”normalt” suddats ut. Detta kan ses som ett resultat av konflikten mellan nationell 

kultur och global kultur, något som diskuteras av Bird och Stevens (2003) i teorin då de 

menar att global kultur kan ses som ett hot mot nationell kultur. Uppkomsten av nya kulturer 

kan därför tolkas som att det inte finns en enda slags trendsättare, -eller elit, utan det finns 

många fler. Antalet eliter och trendsättare är en fråga som även är beroende av kultur då det 

fortfarande finns många länder som inte är lika frigjorda som exempelvis Sverige. Det finns 

fortfarande länder där samhället i högre grad är hierarktiskt och där status i stor utsträckning 

är en fråga om ekonomisk- och politisk makt och där normerna för vad som är ”normalt” 

fortfarande är betydligt starkare än i Sverige. Dessa faktorer kan kopplas till Hofstedes 

dimensioner i teorin
24

. 

Globaliseringen har alltså försett världen med en plattform för att sprida kulturella uttryck 

(Levitt 1984). Frågan är alltså hur de resurser som globaliseringen försett världen med ska 

användas och hur dessa kan spridas till så många grupper i en nationell kultur som möjligt. 

Det finns enligt Holliday (1999) två typer av kulturer, små kulturer och stora kulturer. Det är 

enligt Holliday (1999) viktigt att inte förväxla den lilla kulturen med subkulturer. Subkultur är 

en kultur som har koppling till en ”stor kultur”, exempelvis en nationell kultur (Holliday 

1999). Trots att uppkomsten av subkulturer ökat står den stora kulturen för vissa djupt rotade 

och allmänt vedertagna värderingar som har större påverkan än värderingarna i subkulturen 

(Holliday 1999). Därför är det viktigt att spela på värderingarna som existerar inom en ”stor 

kultur”, exempelvis den nationella kulturen för att på bästa sätt lyckas med spridning av 

kulturella uttryck. Att det är viktigt att känna till värderingarna i kulturen som företaget vill 

expandera till, är något vi fått bekräftat i empirin. Exempelvis anpassar standardiserade och 

globala företag, såsom McDonalds och IKEA, marknadsföringen efter lokala värderingar för 

att passa in i den nationella kulturen.  

Spridning och anpassning är även en fråga om målgrupp men då målet är att nå ut till den 

stora massan via eliten inom flera grupper är det till den nationella- alternativt globala 
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kulturen som fokus bör ligga på. Då tillgänglighet är ett av globaliseringens nyckelord 

(Askegaard & Madsen 1998) måste de kulturella uttryck som ska föras ut bli tillgängliga för 

den stora massan. Då gränser mellan stater blivit en allt mindre viktig del av hur mat sprids 

(Askegaard & Madsen 1998) måste alltså efterfrågan på svensk mat påverkas i de kulturer 

som ska ta till sig matkulturen. För att kunna påverka efterfrågan på svensk mat i andra 

kulturer är det viktigt att spela på det emotionella planet hos individerna i den andra kulturen. 

Detta är något som diskuteras av Fan (2005) och Qu, Kim och Im (2011) i teorin samt av 

Tellström (2012) i empirin då han talar om sociala vinster och social medvetenhet.   

Sammanfattningsvis kan sägas att mekanismen bakom spridningen av kulturella uttryck är 

imitation och att det som är avgörande för detta är smaken. Globaliseringens roll i det hela är 

främst genom ökad tillgänglighet vilket kan ses som ett resultat av bland annat teknologisk 

utveckling, snabbhet och ökad kulturell förståelse. Globaliseringen har även påverkat 

människans sätt att äta. 

 

5.2 Kulturell anpassning 

Att globaliseringen har påverkat matkulturen mycket är något som observerats både i empirin 

(Gustafsson 2012; Greenwood 2012) och även i teorin (Quaye et al 2010; Askegaard & 

Madsen 1998). Globaliseringen är därför viktig att ha i beaktande för att föra vidare 

diskussionen kring hur matkultur kan spridas och hur den måste anpassas. Det finns idag en 

global kultur som växer fram (Bird & Stevens 2003; Ritzer & Malone 2000) och det finns 

även tendenser till en internationalisering av matkultur (Askegaard & Madsen 1998). Vidare 

menar vissa forskare att denna kultur är ett hot mot den nationella kulturen (Bird & Stevens 

2003). 

Att kultur är ett svårdefinerat begrepp är något vi kan se i teorin (Atkinson 2004), trots detta 

har vi i empirin sett exempel på att kultur går att exportera och våra intervjurespondenter är 

även de överens om att kulturexport är möjligt. Ett exempel på en lyckad kulturexport är Di 

Luca som genom sitt matmärke Zeta lyckats förmedla den italienska matkulturen till den 

svenska marknaden. Kulturexport är dock inte alltid lätt och i empirin visas exempel på 

företag som inte lyckats med sin kulturexport, exempelvis Kellogg’s etablering på den indiska 

marknaden och Starbucks etablering i Kina.  
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Nationell kultur påverkar människans tankar och värderingar och är en avgörande faktor för 

människors beteende (Hazel & Kitayama 1991), detta är viktigt att ta hänsyn till vid 

etablering i en ny kultur. Tellströms (2012) diskuterar detta i empirin och menar att den 

mottagande kulturen måste kunna ta upp den nya kulturen för att de ska kunna dra nytta av 

den. Utifrån teorin och empirin har vi observerat att det även är viktigt att människorna i den 

nya kulturen ser ett mervärde med den svenska matkulturen för att kunna ta den till sig. 

Exempelvis talar Tellström om sociala vinster i empirin och i teorin talas det bland annat om 

att matprodukter kräver större anpassning än, exempelvis, IT-produkter (Azar 2011; Hollis 

2009). Därför är det viktigt att anpassa sig till den nya nationella kulturen och därför räcker 

det inte alla gånger med att trycka ut en standardiserad produkt.  

Glokalisering kan ses som en kombination av globalisering och lokalanpassning (Beck 2002; 

Robertson 1995). Glokaliseringen har sin grund i att det lokala måste ses som en del av det 

globala vilket innebär att det lokala måste tas upp av det globala och omdefinieras (Robertson 

1995; Beck 2002). I empirin kan vi se detta i exemplena om Coca-Cola i Indien och i Kina 

samt i exemplet där IKEA anpassar sina visningsrum efter kultur. Den stora frågan vid export 

av svensk matkultur är huruvida anpassning bör ske till den nya kulturen eller om det är bättre 

att ”behålla produkten svensk”, vilket kan ses som en standardisering. Bör svensk mat hållas 

svensk eller anpassas efter den nationella kulturen på den nya etableringsmarknaden? 

För att undersöka vilken grad av anpassning som är aktuell kan Prahalad och Doz (1987) teori 

användas. Fördelar med standardisering är bland annat att skalfördelar kan erhållas vid 

tillverkning samt att fördelar kan skapas gentemot konkurrenter (Prahalad & Doz 1987; Levitt 

1984). Det diskuteras även att människor blir allt mer lika varandra då globalisering fört 

människor närmare varandra (Levitt 1984; Rapaille 2006), om så är fallet är det en fördel för 

företag att bli globala och standardisera sina produkter (Prahalad & Doz 1987).  

Hollis (2009) menar att lokalanpassning kan bidra till att ett varumärke betraktas som något 

lokalt, vilket kan vara en fördel för varumärkets prestation. Vidare menar Hollis (2009) att 

även tid på marknaden är en faktor som påverkar huruvida varumärket betraktas som lokalt. 

Den största fördelen med lokalanpassning är att företaget kan komma närmare den lokala 

marknaden och på så sätt få bättre kontroll på konkurrenter och på marknad (Prahalad & Doz 

1987). Att det finns fördelar med att anpassa sig till den lokala marknaden finns det bevis för i 

empirin, ett exempel är Coca-Cola i Indien som köpte upp den inhemska drycken Thumbs Up 

för att komma närmare marknaden, genom uppköpet fick Coca-Cola även kontroll på 
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konkurrenterna. Ett annat exempel i empirin är IKEA som trots sina standardiserade lösningar 

anpassar sina visningsrum till olika marknader för att konsumenterna lättare ska kunna 

relatera till det.  

Om vi då ser till svensk mat, hur mycket ska den standardiseras? Det finns tydliga exempel på 

företag som standardiserat sina produkter för mycket och att de efter det inte passat in i den 

lokala kulturen i det nya etableringslandet. Exempel på detta är när den internationella 

kaffekedjan Starbucks etablerade sig i kaffelandet Turkiet. Starbucks fick mycket negativa 

reaktioner från den turkiska befolkningen som menade att det amerikaniserade företaget inte 

tog hänsyn till den turkiska kulturen. Ett annat empiriskt exempel är Kellogg’s inträde på den 

indiska marknaden som misslyckades på grund av att indierna inte använde produkten på 

samma sätt som i väst. Dessa problem kring huruvida företag ska anpassa sig och till vilken 

grad anpassning bör ske kan kopplas till Azar (2011) och Axelsson och Agndals (2005) 

teorier om psykiskt avstånd mellan marknader.  

Vi kan egentligen inte exportera våra produkter utan vi måste få dem att importera våra 

produkter, det är en lite annan sak. 

(Richard Tellström 13/3-2012) 

Om vi ska få världen att äta böckling så måste vi utgå ifrån hur världen äter andra rökta fiskar, 

vi kan inte köra ut det på det sätt som vi gör det.  

(Richard Tellström 13/3-2012) 

Dessa citat av Tellström antyder att den svenska maten måste passa in i den mottagande 

kulturen för att kunna tas upp. Vidare uttrycker Tellström i empirin att det är viktigt att trycka 

på det svenska men att matkulturen bör anpassas så att den blir användbar för den mottagande 

kulturen. Vissa rätter är svåra att exportera då de är starkt rotade i Sverige men andra länder 

inte alls kan tänka sig äta det, ett exempel på detta är surströmming. Detta kan kopplas 

samman med Azars (2011) teori kring lågteknologiska marknader. Azar (2011) menar att 

lågteknologiska produkter såsom matprodukter ofta är starkt sammankopplade med den 

nationella kulturen och att det därför är viktigt att anpassa dessa efter de lokala smaker och 

preferenser som finns på den nya etableringsmarknaden (Azar 2011). Matmarknaden är en 

lågteknologisk marknad som kräver större anpassning än produkter på den högteknologiska 

marknaden (Azar 2011). Detta visar på att viss anpassning krävs samtidigt som det svenska 

måste bevaras, annars försvinner idén med att exportera just svensk matkultur. 
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I både teori och empiri har vi observerat att prestige och sociala vinster är viktiga faktorer vid 

spridning av kulturberoende produkter, därför bör svensk mat göras till något trendigt som 

eliten bland subkulturer och i större kulturer kan ta till sig. Detta kan kopplas till att maten 

inte bör bli allt för standardiserad då detta kan innebära att de sociala vinsterna minskar om 

svensk mat blir alltför vardagligt.  

I vår empiridel diskuterar Greenwood (2012) att svensk matkultur utomlands ses som något 

naturligt, orangiskt och rent. I teorin kan vi se att även Quaye et al (2010) menar att det blir 

allt vanligare att tänka lokalt och i empirin diskuterar även Gustafsson (2012) detta. Vidare 

diskuteras även glokalisering i både teorin och i empirin (Robertson 1995; Becks 2002; Quaye 

et al 2010; Greenwood 2012; Gustafsson 2012). Därför bör miljö och hälsa framhävas vid 

spridning av svensk matkultur till utlandet. I teorin menar Quaye et al (2010) att 

globaliseringens tonvikt ligger på konkurrensen om det billigaste medan lokalisering handlar 

om sammarbete för det bästa. Detta är något som även Greenwood tar upp i empirin då han 

menar att svensk mat inte alltid är billigast men håller bra kvalitet. 

 Localization is the new globalization 

(Tony Greenwood 16/3-2012) 

Vad gäller marknadsföring av svensk mat utomlands bör den anpassas efter kulturens syfte 

med mat. Att syftet och användandet av mat är kulturberoende är något som kan ses i 

Rapailles exempel i empirin. Detta är även något som Tellström (2012) diskuterar då han 

menar att det är viktigt att förstå hur maten ska användas i den nya kulturen. I teorin 

diskuterar Askegaard och Madsen (1998) att samma produkt kan konsumeras i olika länder 

men av olika anledningar och att produkterna kan ha olika värden i olika kulturer.  

Den nationella kulturen påverkar sättet en människa äter på och det ses som en social ritual 

(Askegaard & Madsen 1998; Azar 2011; Murcott 1982). I empirin kan vi se att Tellström 

(2012) håller med om detta resonemang då han menar att måltiden är socialt kopplad. 

Greenwood uttrycker i empirin att det kan vara svårt att ändra på människors sätt att äta, detta 

är något som även diskuteras av Tellström som menar att det är svårt att få andra kulturer att 

använda mat på samma sätt som den används på i Sverige. Vidare menar Tellström att det kan 

vara lättare att etablera en matprodukt på marknaden och låta konsumenten använda den som 

den vill då det är svårt att ändra människors måltidskultur. Hollis (2009) menar i teorin att 

lokalanpassning och tid på marknaden är faktorer som spelar roll för framgången på en 
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marknad. Detta kan därför tolkas som att det kan vara en bra idé att anpassa produkten mycket 

i början för att sedan gradvis minska anpassningen. På det här sättet får kulturen möjlighet att 

ta upp svensk matkultur och vänja sig vid den, då kan det även framstå som mindre exotiskt 

och mindre ”farligt” när den svenska användningen av den sedan introduceras.  

Ett exempel på distinktionerna mellan att exportera mat och att exportera matkultur är 

köttbullsexemplet
25

: Antingen kan svenska köttbullar introduceras i en ny kultur genom 

matexport, den nya kulturen kan då använda köttbullarna hur de vill. Exempelvis kanske det 

är vanligt att äta liknande produkter i pitabröd vilket innebär att den nya kulturen kommer att 

äta även köttbullarna i pitabröd, något som skiljer sig från det svenska användningssättet. 

Det andra alternativet är måltidsexport där svenska köttbullar introduceras i den nya 

kulturen via exempelvis en svensk restaurang där köttbullarna serveras på ett traditionellt 

svenskt vis med potatis och lingonsylt. 

För att förmedla måltidskulturen och därmed användningssättet av produkten i Sverige är det 

viktigt att fokusera på de starka medier som finns idag, detta är något som diskuteras av 

Tellström och Greenwood i empirin. I teorin kan detta kopplas till Levitt (1984) som menar 

att det är teknologin som underlättat för människor att kommunicera med varandra och på så 

sätt har det blivit lättare för trender att spridas. I empirin talar Tellström om att svensk 

måltidskunskap kan förmedlas genom film och litteratur. Genom att exempelvis visa en scen 

av en familj som äter en svensk måltid kan måltidskulturen spridas genom att filmen fungerar 

som en instruktionsvideo för hur maten används. Tellström ger i empirin den italienska 

familjemåltiden som exempel på en måltidskultur som spridits via TV och film. 

Azar (2011) diskuterar i teorin att större anpassning krävs vid export till marknader som är 

psykiskt olik produktens hemmamarknad. Därför är detta något som bör tas hänsyn till för att 

lyckas med export av svensk matkultur. I empirin kan vi se att Kellogg’s är ett exempel på ett 

företag som misslyckades med sin etablering på den indiska marknaden som psykiskt olik den 

amerikanska marknaden. Ett sätt att göra detta på är att börja exporten av svensk matkultur till 

marknader som är psykiskt lika Sverige. För att avgöra om en kultur är psykiskt lik den 

svenska kulturen kan Hofstedes teori om kulturella dimensioner användas. I fallet med 

matkultur kan dimensionen ”osäkerhetsundvikande” ses som den mest relevanta dimensionen 

då den påverkar huruvida individer vågar prova något nytt. Då det psykiska avståndet har stor 

betydelse för anpassningen bör export av svensk matkultur påbörjas till andra västländer som 
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exempelvis USA och Storbritannien då dessa enligt Hofstede kulturellt sett kan ses som 

relativt lika Sverige. I det här fallet kan västländer ses som marknader som är psykiskt lika då 

Sverige är ett västland samt att svensk kultur influerats mycket av exempelvis USA 

(Greenwood 2012), som även det är ett västland. En annan anledning till att påbörja exporten 

till USA är för att USA är en samlingspunkt för många olika nationaliteter och etiniciteter 

vilket gör att USA är en bra smältpunkt att prova marknaden på.  

 

5.3 Upplevelser 

Globaliseringen har bland annat gett upphov till ökad global konkurrens vilket medfört att 

företag tvingas differentiera sig på andra sätt än endast produktmässigt (Pine & Gilmore 

1999). Därför har behovet av att erbjuda någon form av upplevelse med produkten vuxit sig 

allt större (Lorentzen 2009). Gustafsson et al (2006) menar att det är fem aspekter som har 

betydelse för matupplevelsen, dessa aspekter förklaras i FAMM-modellen. Konsulterna Pine 

och Gilmore (1999) har utvecklat en liknande modell men den handlar snarare om förädling 

av produkten än om att förklara delarna av upplevelsen. Pine och Gilmore (1999) menar att 

det finns fyra steg i en produktscykel som förklarar hur en produkt går från att vara en råvara 

till en upplevelse för konsumenten. Det är viktigt att upplevelsen blir en positiv upplevelse för 

konsumenten, då upplevelsen sparas i konsumentens minnesbank (Lorentzen 2009). I empirin 

diskuterar även Gustafsson (2012) att det är viktigt att skapa ett minne hos konsumenten. En 

upplevelse kan därför ses som att det spelar på konsumentens emotionella plan.  

I teorin kan vi se att branding handlar om identifiering och differentiering av en produkt 

(Keller, Apéria & Georgson 2008). Exempelvis menar Keller, Apéria och Georgson (2008) att 

produktens egenskaper ska identifiera den samtidigt som de ska särskilja produkten från andra 

produkter. Place branding bygger på att människor ska påverkas emotionellt genom 

identifiering och differentiering av platsen (Fan 2005; Qu, Kim & Im 2011). Place branding-

teorin kan kopplas till idén om att se en upplevelse som en slags förädling. Att spela på det 

emotionella planet kan kopplas till det Tellström (2012) uttrycker i empirin, nämligen att 

marknadsföring kan medföra att upplevelsen av produkten blir viktigare än produkten i sig, ett 

exempel på detta menar Tellström är champagne. Därför kan det ses som att branding är 

viktigt för att konsumenten ska få en positiv upplevelse av produkten. Ett exempel i empirin 
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när branding varit avgörande för framgången är Absolut Vodkas som genom skicklig 

marknadsföring lyckades erövra den amerikanska marknaden. 

I empirin kan vi konstatera att upplevelsen är viktig då den är socialt kopplad till produkten 

(Tellström 2012). Upplevelsen kan även användas som en social bruksanvisning som 

beskriver vid vilka tillfällen produkten ska användas (Tellström 2012). I empirin kan vi se att 

utbildad personal kan användas för att förmedla användningen av en produkt då Gustafsson 

(2012) menar att personalen kan förklara hur måltiden ska förfara. Ett exempel på detta är 

McDonalds i Moskva som använde sin personal för att förmedla företagets kultur och sättet 

som deras produkter ska användas på (Vikhanski 1993). Ett annat exempel är IKEA som 

utbildar sina anställda i att förstå företagets kultur. Dessa empiriska exempel kan kopplas till 

både Pine och Gilmores (1999) modell om hur en upplevelse skapas samt till FAMM-

modellen (Gustafsson et al 2006) i teorin.  

FAMM-modellen (Gustafsson et al 2006) syftar till att förklara de delar som har betydelse för 

tolkningen av en upplevelse. I teorin har vi även sett att Lorentzen (2009) delar in upplevelsen 

i ”add on” och att upplevelsen kan vara själva produkten. Utifrån denna teori kan vi koppla 

”add on”-upplevelsen till Pine och Gilmores (1999) exempel om kaffe samt till branding och 

upplevelsen som produkt kan kopplas till FAMM-modellen.   

Den tolkning som kan göras av resonemanget kring upplevelse är att upplevelsen kan komma 

i två former, antingen som en association till produkten, alltså att den förmedlar ett värde, 

eller i form av att produkten i sig är upplevelsen. Detta kan kopplas till Lorentzens (2009) 

indelning av upplevelser som benämns ”add-ons” och ”upplevelse” i teorin.  
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6. Resultat och resultatmodell  

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens resultat samt visa sambandet vi funnit 

mellan de tre delarna: spridning av kulturella uttryck, kulturell anpassning och upplevelser. 

Vi kommer även att presentera vår resultatmodell. 

 

Vi har sett ett samband mellan de tre delarna: spridning av kulturella uttryck, kulturell 

anpassning och upplevelser. Vi kommer här att presentera en modell som visar hur de tre 

delarna hänger samman. Vi kommer först att presentera en generell modell som förklarar 

sambandet mellan de olika delarna för kulturberoenderpdukter, därefter kommer vi att 

presentera modellen applicerad på svensk matkultur.  

 

 

 

Figur 6: Generell resultatmodell. Utvecklad av Grönberg & Söderblom (2012) 
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Modellen bygger på att det måste finnas ett budskap som ska spridas. Globaliseringen har 

gjort att världen blivit mindre och att det blir allt lättare att sprida budskap. För att detta 

budskap ska kunna förmedlas krävs att det anpassas till den nya markanden. I vilken 

utsträckning anpassningen sker beror bland annat på det psykiska avståndet mellan kulturen 

som produkten kommer ifrån och kulturen i etableringslandet samt på om hur teknologisk 

produkten är. När anpassning skett kan den nya kulturberoende produkten börja existera i den 

nya kulturen.  

För att en kulturberoende produkt ska lyckas i den nya kulturen krävs att det finns en stark 

koppling mellan produkten och dess ursprungskultur och att denna koppling kan tas upp av 

den mottagande kulturen. För att denna kultur ska kunna tas upp av den mottagande kulturen 

krävs branding som spelar på konsumentens emotionella plan.  

Utifrån dessa perspektiv ser vi två möjligheter för hur en kulturberoende produkt kan föras ut 

till andra kulturer: Association eller upplevelseprodukt, vilket påminner om Lorentzens 

(2009) ”add-on” och upplevelse i teorin. Associationen betyder att produkten förs ut till den 

nya kulturen och konsumenterna får använda produkten på det sätt de vill. I 

”Upplevelseprodukt” förs även sättet produkten används på ut till den nya kulturen. 

Om modellen ska appliceras på svensk matkultur kan vi se att globaliseringen påverkat 

matkulturen (budskapet) på så vis att människor reser mer och vill ta del av andra kulturer. Då 

mat har en stark kulturell koppling och är en lågteknologisk produkt innebär det att den i hög 

grad bör anpassas för att kunna tas upp i den nya kulturen. Den nationella kulturen samt det 

psykiska avståndet spelar in i graden av anpassning. 
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Figur 7: Resultatmodell applicerad på svensk matkultur. Utvecklad av Grönberg och Söderblom (2012) 

När graden av anpassning är bestämd gäller det att på lämpligt vis sprida budskapet. Branding 

är ett bra medel att sprida svensk matkultur då det spelar på det emotionella planet på 

mottagaren, något som är viktigt vid starkt kulturberoende produkter.  

Det finns två sätt att sprida svensk matkultur, antingen sprids maten som en association eller 

som en upplevelseprodukt. 

1. Det första alternativet innebär att associationen av svensk matkultur förs ut till 

andra kulturer genom branding av svenska råvaror och maträtter. Målet med det här 

alternativet är att andra kulturer ska börja använda sig av svensk mat i sin vardag och 

därför marknadsförs svensk mat endast i form av produkter och inte sättet på vilket 

den används. Associationen påminner om det som i teorin kallas ”add-on” (Lorentzen 

2009), och innebär i det här fallet kännedom om produktens ursprung. Detta är kopplat 

till vissa associationer i form identitet och differentiering som förmedlas genom 

branding. Associationen kan påverkas genom branding och på så sätt kan det 

emotionella planet hos den mottagande kulturen påverkas. Det är på det emotionella 

planet som kopplingen mellan upplevelse och branding ligger: att kunna marknadsföra 
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produkten så att den framstår som trendig och därigenom spela på konsumentens 

emotionella plan. Associationen handlar om en form av produktförädling och 

produkten används på valfritt sätt i den nya kulturen.   

2. Det andra alternativet är upplevelseprodukt som innebär att upplevelsen är själva 

produkten, här förmedlas användningssättet av produkten, det vill säga 

måltidskulturen. I det här fallet sker det genom export av svensk måltidskultur, det vill 

säga genom att andra kulturer börjar använda sig av svensk mat på samma sätt som 

den används på i Sverige. Det här alternativet är svårare och mer riskfyllt att 

genomföra än alternativ ett då det inte tar lika stor hänsyn till den nya kulturen i termer 

av anpassning. Ett sätt att förmedla svensk måltidskultur till andra kulturer är genom 

kanaler som TV och film samt genom svenska restauranger utomlands. Genom dessa 

kanaler kan andra kulturer se hur svenskar äter och använder sig av mat, på samma sätt 

som den italienska familjemåltiden spridits över världen (Tellström 2012). För att 

genomföra detta via svenska restauranger utomlands är det viktigt att personalen är 

utbildad i svensk måltidskultur. Vid det här alternativet kan FAMM-modellen 

användas för att skapa en upplevelse som passar i den nya kulturen, upplevelsen ska 

kopplas till budskapet och lyfta fram det. Svenska restauranger i utlandet kan fungera 

som en utmärkt kanal både för export av svensk mat samt av måltidskultur. Det är 

dock viktigt att svenska restauranger som vill förmedla svensk kultur noga analyserar 

så att de faktiskt förmedlar den svenska kulturen, detta är viktigt då det kan vara svårt 

att ”ta tillbaka” människors uppfattning om en plats (Fan 2005). Det är dessutom 

viktigt att det är den nya kulturens definition av vad som är svenskt som speglas så att 

människorna i den nya kulturen kan identifiera sig med den och förstå budskapet. Om 

den andra kulturen har ett negativt intryck av Sverige så gäller det för den svenska 

restaurangen att försöka vända på den bilden. För att lyckas med denna vändning är 

det viktigt att i hög grad anpassa svensk matkultur för att skapa en identitet mellan den 

nya kulturen och svensk matkultur. 

Association och upplevelseprodukt är sammankopplade på så sätt att en association kan 

utvecklas till en upplevelseprodukt. Modellen visar på detta sätt hur spridningsmekanismer, 

kulturellanpassning och vikten av en upplevelse hänger samman. 

Då smaken är en viktig del av spridningen av kulturella uttryck är detta något att ta hänsyn till 

vid spridning av svensk matkultur. Detta innebär att smaken bör anpassas till respektive 
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kultur. För att lyckas få trendsättarna att ta upp och förmedla svensk matkultur är det viktigt 

att svensk matkultur symbolerar värden som är viktiga i den nya kulturen. Därför är det 

viktigt med branding, det vill säga att svensk matkultur marknadsförs så att dess främsta 

egenskaper framhävs i harmoni med den nya kulturen. 
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7. Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för studiens slutsatser. Målet i detta kapitel är även 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att tydligt besvara de tre syftesfrågorna 

kommer vi att dela upp detta kapitel efter dessa. Förslag på vidare forskning kommer även att 

presenteras. 

 

7.1 Spridning av kulturella uttryck 

Vilka är de viktigaste spridningsmekanismerna för matkultur? 

Vår slutsats vid spridning av kulturella uttryck är att de tre viktigaste spridningsmekanismerna 

är:  

 Imitation 

 Smak 

 Tillgänglighet 

Dessa tre faktorer kan ses som avgörande då människor imiterar varandra efter smak vilket 

innebär att det finns ett samband mellan imitation och smak. Tillgänglighet är en avgörande 

faktor då det är ett grundläggande krav för att det ska vara möjligt att imitera. Därmed finns 

det även ett samband mellan imitation och tillgänglighet. En förutsättning för imitation är att 

det finns någon som andra kan imitera, en trendsättare. Dessa trendsättare kan ses som en 

slags elit som andra människor ser upp till. Vår slutsats är att globaliseringen är den motor 

som ligger till grund för spridning av kulturella uttryck då den gjort det lättare för människor 

att imitera varandra samt att den påverkat smak och gjort kulturella uttryck mer 

lättillgängliga. Standardisering av produkter är något som bidragit till hur trender sprids men 

det är även något som fungerar ”åt båda hållen”. Utan standardisering skulle exempelvis inte 

den svenska kulturen kunna ta del av vissa produkter från andra kulturer då deras funktion 

kanske kräver att de är tillverkade på ett visst sätt. Samtidigt skulle dessa produkter kanske 

inte kunna användas om de inte var lokalanpassade för den svenska kulturen skulle inte förstå 

hur de skulle användas. 
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7.2 Kulturell anpassning 

Hur bör företag inom matindustrin anpassa sina produkter till kulturella förhållanden för att 

kunna tas upp av andra kulturer? 

Vi har sett att den nationella kulturen påverkar människor i stor utsträckning och att detta är 

viktigt att ta hänsyn till vid etablering i en annan kultur. Dock har vi sett att det finns en grund 

för en global kultur och att denna är mer flexibel än nationell kultur vilket gör att den är 

lättare att påverka. I studien har det diskuterats kring att företag bör tänka globalt men agera 

lokalt och det är även en av våra slutsatser. Då mat är en del av nationell kultur är vår slutsats 

att företag inom matindustrin måste anpassa sig till nationell kultur i större utsträckning än 

företag i industrier som inte är kulturellt förankrade. Då matindustrin agerar på en 

lågteknologisk marknad bör svensk matkultur anpassas mycket i början och sedan gradvis 

sluta anpassas, detta som ett resultat av tid i den nya kulturen och lokalanpassning. Graden av 

anpassning beror även på psykiskt avstånd mellan kulturerna samt på företagets tid på 

marknaden. Sammanfattningen av detta kan ses som att anpassning är av särskild betydelse 

vid inträdet i en ny kultur och att anpassningen med tiden kan minska. 

 

7.3 Vikten av en upplevelse 

Hur viktig är upplevelsen för upptagandet av kultur? 

Vår slutsats är att måltidskultur är den del av matkulturen som i störst utsträckning kan 

förmedla kultur. Det är dock även den del som är svårast att implementera i en ny kultur då 

det är en fråga som kan kopplas till kulturell anpassning. Därför anser vi att om 

kulturexporten ska lyckas så är det första steget att de i den nya kulturen ska börja använda 

produkten, i det här fallet svensk mat. Av den anledningen är vår slutsats att produkten bör 

börja som en association där användningen av produkten bestäms av användaren själv. För att 

sedan exportera måltidskultur kan associationen utvecklas till en upplevelseprodukt, 

exempelvis då ett restaurangbesök. På det här sättet blir det enklare att exportera 

måltidskulturen då den nya kulturen först får tid att vänja sig vid de nya kulturella uttrycken 

och sedan kan börja använda sig av dem på det sätt de används på i Sverige.  

Vår slutsats är att upplevelsen är viktigt för att andra kulturer ska ta upp svensk matkultur. 

Upplevelsen är även starkt kopplad till kulturell anpassning och upplevelsen bör därför 
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anpassas därefter. Dessa faktorer kopplas samman i budskapet som är till grund för spridning 

av kulturella uttryck. 

 

7.4 Förståelse för etablering av kulturberoende 

produkter i andra kulturer 
 

Sammanfattningsvis kan de tre faktorerna: spridningsmekanismer, anpassningsmekanismer 

och upplevelse, kopplas samman enligt vår resultatmodell där vi kan se att budskapet; de 

kulturella uttrycken, bör anpassas för att kunna spridas. Vetskap om hur spridning av 

kulturella uttryck sker krävs för att kunna anpassa produkten så att den förmedlar rätt budskap 

till respektive kultur och för att sedan skapa en upplevelse som är lämplig för den nya 

kulturen. På detta sätt samspelar de tre faktorerna i vår modell och kan ge oss ökad förståelse 

för etablisering av kulturberoende produkter i andra kulturer. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Då fokus i denna studie har varit svensk matkultur kan det vara intressant att undersöka hur 

expansion av andra kulturberoende produkter bör gå till. Därför är ett förslag till framtida 

forskning att se om vår resultatmodell är tillämpbar på andra kulturberoende produkter än 

matkultur. Ett annat undersökningsområde är att  undersöka huruvida resultatmodellen är 

applicerbar i andra kulturella kontexter än den svenska.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Teori: 

Globalisering/Internationalisering 

Nationell vs global kultur 

Branding 

Upplevelse 

Mat 

Bakgrundsfakta: Kön, ålder, anställning/position, arbetsplats 

Tycker du att globalisering/internationalisering har påverkat matkulturen? Hur? 

Hur tror du man kan förmedla kultur genom matexport? 

Kan man se några förändringar i exporten av mat under de senaste 20 åren?  Om det finns 

skillnader, vad tror du att dessa beror på? 

Tror du det är möjligt att popularisera svensk mat utomlands genom marknadsföring/branding? 

Vilken del av svensk mat tror du har störst potential att nå framgång i utlandet? 

Vad är svensk mat? 

Vad tror du ligger bakom spridningen av exempelvis pizzan och sushin? 

Hur viktig tror du upplevelsen av maten är? 

Hur tror du att vi kan få andra kulturer att associera Sverige med mat?  

Hur tror du att svenska matföretag kan etablera sig på den utländska marknaden?  

Hur anser du att vi kan öka statusen på svensk mat? 

 

 

 


