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Sammanfattande resultat
Detta projekt undersöker och beskriver relationerna mellan mat och landskap ur ett brett
kulturvetenskapligt angreppsätt, som kunskapsunderlag till hur man i förvaltningen av
kulturarv kan hantera matlandskapsrelaterade aktiviteter. Projektet tar sig an såväl materiella
som immateriella kulturarv; processer; landskapselement, strukturer, objekt, arter och sorter;
traditioner och kunskap om produktion, beredning, konservering, handel och tillagning av mat
över tiden. Arbetet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och syftar till att utforska
synergierna mellan landskapsarvet och matkultur arvet och deras betydelse för en hållbar
fysisk och social miljö, samt att bidra till genomförandet av den Europeiska
landskapskonventionen (ELC). Projektet arbetar både med landskap och mat som fysiska
element och/eller landskap och livsmedel (och måltider) som idéer.
Ett landskap med en betonad matkoppling kan förstås som ett flöde av relationer mellan de
som producerar och de som konsumerar. Projektet har definierat matlandskap en relation
mellan två kulturella artefakter: maten och landskapet. Dessa är som två sidor av samma mynt

och den ena är alltid en konsekvens av den andra. Mat och landskap har alltid existerat i och
av varandra. För att synliggöra matens relation till landskapet delas den upp i tre olika
underkategorier; eftersom mat egentligen är tre olika saker; först utvalda livsmedel/råvaror,
därefter är de tillagade till maträtter och till sist något som ätes i måltider. Ett matkulturarv
kan därför vara så olika saker om ett livsmedelsarv, ett maträttsarv och ett måltidsarv.
I projektet undersöks och diskuteras också vad som kan menas med ett uthålligt
landskapskulturarv och hur mat och måltider kan användas för att sprida medvetande om
landskap. Berättelser om livsmedel, maträtter och måltider som kan knytas an till olika slags
landskap, kan bidra till förståelsen av olika slags landskapsvärden, då både mat och landskap
skapar upplevelser för alla sinnen. Mat har som begrepp en mer direkt förståelse än landskap,
som är ett mer abstrakt begrepp.

Bakgrund och syfte med projektet
Landskap över hela världen har genom historien uppstått som avtryck av olika matkulturer,
redan innan jordbruket började utvecklas (Cronon, 1983). Livsmedelsproduktion, till exempel
ost-eller köttproduktion från betande djur på biologiskt värdefulla betesmarker, har genom
historien bidragit till att skapa en rad landskapsvärden som artrikedom, kulturvärden och
specifika landskapskaraktärer. Ett landskap med en betonad matkoppling kan förstås som ett
flöde av relationer mellan de som producerar och de som konsumerar. Matlandskapen har
uppstått som ett resultat av människors sökande efter något att leva av. Människor har omsatt
sina matkulturella idéer om vad som är ätbart och inte ätbart, till ett markutnyttjande av växtoch fångstplatser, men också ett användande av land att lagra mat, att bereda mat, att äta eller
bygga hus som man kan äta i. Land och öppna eller frusna vattenvägar har använts för att
förflytta ätbara livsmedel till platser där de kan säljas eller ätas.
De flesta ”livsmedelslandskap” som vi ser idag resultatet av intensivt jordbruk, industriellt
fiske, effektiva transporter, storskaliga distributionscentraler, och stormarknader (Sarlöv
Herlin och Tellström 2008). Mindre produktiv mark överges och växer igen med förlust av
bio-kulturell mångfald som följd. Olika raser och arter av djur och växter som har
domesticerats och odlats genom århundradena hotas genom likriktade effekter av
globaliseringen. Dessa likriktningar medför, som påpekas i den Europeiska
landskapskonventionen (ELC) (Europarådet, 2000), en negativ effekt på både natur- och
kulturbetingad motståndskraft och hållbarhet, och därmed på hälsotillståndet hos landskapet
och människors välbefinnande.
Mat är en högaktuell fråga i hållbarhetsdebatten, främst ut miljö- och klimatperspektiv men
också ur olika etiska och moraliska synvinklar. Medan den allmänna uppfattningen är att
intensiv livsmedelskonsumtion och -produktion genererar (miljömässigt) ohållbara landskap,
är andra typer av "matlandskap" förknippade med egenskaper som skönhet, identitet,
rekreation, biologisk mångfald och främjande av kulturarv. Begreppet "god cirkel", som
används av till exempel Selman och Knight (2006) och Selman (2009) är ett sätt att illustrera
hur olika produktionsformer kan skapa gynnsamma landskap, som gör område attraktiva för

producenterna, som i sin tur vill anstränga sig ytterligare för att skapa gynnsamma miljöer.
Landskap och mat eller gastronomi, är ofta delar av samma idépaket när de marknadsförs för
turism och upplevelser. Ofta sker detta samtidigt och bidrar till ömsesidiga mervärden (Heldt
Cassel, 2003; Sims, 2009; Ore och Kurhara, 2013; Bessière, 2013) och därmed till att stärka
landsbygdens ekonomi. Trots att det är kulturella faktorer som står bakom våra matval
(Tellström, 2015) frågas det dock sällan efter betydelsen av kulturella mönster i dagens
hållbarhetsdiskussion.
Det växande intresset för mat och matlagning (framför allt bland världens växande
medelklass) har tillsammans med miljö- och etikkritik lett till ökad efterfrågan på ekologiska,
närproducerade och säsongsmässiga produkter (Hall och Gössling 2013). Detta omfattar
produkter från så kallade alternativa livsmedelsnätverk (AFNs) så som Bondens egen
marknad; fenomenet Community Supported Agriculture (andelsägt jordbruk) (Sjöblom, 2015)
och olika system där man abonnerar på matlådor direkt från producenten (Tregear, 2011).
Kockar och restaurangägare använder alltmer ”lokala” produkter till sina menyer (Herzog och
Murray, 2013). Landskap används ofta som ett argument för att stödja det inhemska
jordbruket. I Sverige värderas begreppet ”öppna landskap " högt av allmänheten, till exempel
i LRF - parollen "Sveriges bönder håller landskapet öppet". Men det är svårt för
konsumenterna att förstå innebörden av olika miljömärkningar och geografiska
ursprungsbeteckningar, och kanske ännu svårare att förstå hur landskapet påverkas av
människors konsumtionsval. Begrepp som "närproducerat" kan vara mångtydiga (Dupuis och
Goodman, 2005; Timothy och Ron, 2013), och behöver inte nödvändigtvis innebära fördelar
för miljön eller landskapet. En vara som kallas närproducerad kan ändå ha en del ingredienser
(till exempel socker) som kan ha färdats tusentals kilometer. Många menar också att i
slutändan så är själva mathantverket viktigare än själva råvarans förekomst (se till exempel
Guy, 2011). Lokalproducerat är oftast inte samma sak som lokalt konsumerat.
Hantverksmässiga produkter med kontrollerad ursprungsbeteckning eller andra typer av
lokala märkesvaror exporteras vanligen och konsumeras någon annanstans. Det finns också en
del kritik mot märkning av lokala produkter, i den akademiska litteraturen (McEntee 2010)
samt till exempel från den ledande brittiske matkritikern i Storbritannien Jay Rayner, (2013)
för att bidra till social ojämnlikhet. I vissa länder där tydliga regionala matkulturer aldrig
riktigt kunnat urskiljas, pågår idag ett omfattande arbete med att konstruera regionala
matidentiteter; något som också kan komma att exkludera och förstärka gränser. I Sverige har
initiativet Sverige det nya Matlandet (senare Smaka Sverige) bidragit till ett stort uppsving för
lokalt och hantverksmässigt producerade matprodukter och ett innovativt matföretagande.
Men hur kan sådana satsningar förankras i ett kulturarvstänkande? Hur kan olika matlandskapsinitiativ och berättelser om matlandskap förstås ur ett hållbarhetsperspektiv?
Denna rapport behandlar det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "The role of food and
gastronomy for a sustainable landscape heritage" som omfattar matkulturstudier,
landskapsforskning och studier av olika strategier, initiativ och program med anknytning till
matlandskap. Projektet bygger på antagandena att vårt gastronomiska landskapskulturarv inte
bara är en fråga om produktion för uppehälle, utan att mat är en viktig bärare av materiella
och immateriella kulturella och estetiska landskapsvärden och att vårt gastronomiska

landskapskulturarv är förknippat med såväl starkt kulturpräglade landskap som naturlandskap.
Det är både kultur och naturaspekter som formar de landskapsvärden som är knutna till maten.
Vi vill i projektet undersöka och skapa förståelse för sambandet mat-landskap som underlag
till en hållbar förvalting av kulturarvet.
Arbetets huvudsyfte är att studera olika processer eller initiativ där landskapskulturarv formas
ur produktion (och konsumtion) av livsmedel, folkhälsoinsatser och kulinariskt matkulturarv,
med Europeiska landskapskonventionens innebörd och innehåll i åtanke. En stor del av
arbetet handlar om att genom en tvärvetenskaplig synergi mellan ämnena måltidskunskap och
landskapsplanering/förvaltning kunna skapa förståelse för sambandet mat-landskap för att
bidra till kunskap för genomförandet av landskapskonventionen. En annan viktigt syfte är att
visa på den särskilda infallsvinkeln sambandet mat-landskap, för vidare forskning och studier.
Arbetet har under projektets gång brutits ner till en rad underordnade frågeställningar efter
projektdeltagarnas infallsvinklar och kompetens, som uppkommit av de frågor vi mött under
vägen. Ett exempel på en sådan fråga med relevans på förmedling och pedagogik inom
kulturmiljöområdet är; hur kan olika slags landskap bli mer förståeliga och intressanta för
medborgarna att ta del av, om man berättar hur de genom historien och till idag används för
livsmedels- och matproduktion, och därmed uttrycker matkultur?

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Definitioner av begrepp.

Projektet använder Farokonventionens definition av kulturarv ”som en samling resurser som
ärvts från det förflutna, som människor identifierar, oberoende av ägarskap, som en reflektion
och uttryck för deras ständigt utvecklas värderingar, övertygelser, kunskap och traditioner.
Det omfattar alla aspekter av miljön till följd av samspelet mellan människor och platser
genom tiden " (Council of Europe, 2005, egen översättning.)

Landskapsbegreppets olika tolkningar, har behandlats av en rad landskapsforskare inom olika
discipliner. I detta sammanhang är Kenneth Olwigs arbeten centrala, där han bland annat
beskriver hur definitionen av landskap har skiftat som ett sceneri till ett begrepp som handlar
om politisk samhällsbyggnad och plats tillsammans (Olwig, 2002; 2005). Också den brittiske
professorn Adrian Philips sammanfattar begreppets utveckling inom landskapsdiskursen på ett
pedagogiskt sätt; som ett synsätt som förändrats från en vy, till en mötesplats mellan
människa och natur, förfluten tid och nutid, materiella och immateriella värden, och där
enskilda landskap är unika platser med människan i centrum (Philips, 2009). Dessa synsätt är
nära besläktade med den Europeiska landskapskonventionens definition av landskap som ” ett
område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer (Council of Europe, 2000, artikel
1A). Den europeiska landskapskonventionen (ELC) förklarar också vikten av landskapet för
människans välbefinnande och som en resurs för hållbar utveckling, inklusive den
ekonomiska utvecklingen. I inledningen till ELC beskrivs hur landskapet upplevs med alla
våra sinnen: syn, hörsel, lukt, känsel och smak.

Den s.k. Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (The World Commission on
Environment and Development, 1987) beskriver hållbar utveckling som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov. Medan hållbar utveckling alltså innefattar att människor skall kunna ha
livskvalitet samtidigt som de bör kunna leva i bärkraftiga ekosystem (IUCN / UNEP /WWF
1991), kan människors livskvalitet inte behandlas om man inte förstår bakomliggande
kulturella perspektiv på mat, vanor , uppfattningar och val (Bessière, 2008). Enligt Bessière
förknippas livsmedelsproduktionen med perception och ett system av representationer. För att
bättre förstå grunden för dessa egenskaper är det viktigt att analysera det sätt på vilket vi
tänker på dessa (Bessière, 2008). I projektet betonar vi vikten av att se till alla
hållbarhetsdimensionerna; miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Kulturell hållbar
utveckling kan dels beskrivas som en fjärde, parallell dimension, men dels också som den
övergripande fogmassan som binder samman de andra tre hållbarhetsdimensionerna (Dessein
med flera 2015).
Begreppet matlandskap är ett tidigare odefinierat men viktigt begrepp. Det kan förstås som en
relation mellan två kulturella artefakter: maten och landskapet. Dessa är som två sidor av
samma mynt med den ena som en konsekvens av den andra. Mat och landskap har alltid
existerat i och av varandra. För att matens relation till landskapet ska bli synlig behöver den
delas upp i tre olika underkategorier; detta eftersom mat egentligen är tre olika saker; först
utvalda livsmedel/råvaror, därefter tillagade till maträtter och till sist ätna i måltider. Ett
matkulturarv kan därför vara så olika saker som ett livsmedelsarv, ett maträttsarv och ett
måltidsarv.

Teorier om matlandskap
Projektet har sin bakgrund i framför allt två olika vetenskapliga områden; matkulturforskning
och landskapsforskning. Matkulturforskningen utgår ifrån att mat och dryck är ett verktyg för
att uttrycka identitet och social tillhörighet (Tellström 2015). Landskapsforskningen studerar
effekterna av livsmedelskonsumtion (eller matkultur) och produktion både gällande det
materiella och immateriella landskapet och kulturarvet, liksom påverkan på landskapet på
livsmedel (terroir). Relationen mellan mat och måltid å ena sidan, och olika slags landskap å
den andra handlar mycket om det urbana intresset för det rurala, (även om maten är lika synlig
i stadslandskapet (Hauck-Lawson och Dutsch, (2008), Steel, 2009; Roe med flera, under
publicering. Detta kan beskrivas som ett återkommande spänningsfält mellan stad och land,
där den ena konsumerar den andre.
Mat är idag i sig själv också en anledning för att resa till en plats, inte minst till platser som i
sig själva bär på idén om en ursprunglig landsbygd (Bessière 1998). Landsbygdsentreprenörer
som bygger sin verksamhet på dagens matintresse tranformerar och återvinner kulturarv, och
skapar i sig nya skapar nya landskapsstrukturer. Kulturlandskap är ofta viktiga resurser för
landsbygdsturism och ekonomi, och i ännu högre grad i kombination med regional gastronomi
och mathantverk. Men matlandskap uppstår också under resans gång. Från tiden då
privatbilismen blev allmän, har i många länder i Västeuropa ett modernt fritidslandskap vuxit

fram med livsmedelskonsumtion längs med vägar på picknickplatser och naturskönt belägna
vägkrogar.
Det finns en omfattande forskning om hur landskapsutveckling kan skapa ekonomisk tillväxt i
regioner som lider av tillbakagång (Kneafsey 2000; Heldt-Cassel, 2003) och där upplevelsen
av en plats (Long 2004), dess genius loci, kan vara särskilt användbar som ett
marknadsföringssätt i hantverksmässig matframställning (Tregear 2001; 2003), hur
landskapsutveckling i sig är ett politiskt projektområde (Ilbery & Kneafsey 2000) där regional
kultur (egentligen landsbygdens kultur) ses som särskilt bra på att vara identitetsuttryckande
(Paasi 2001) men också att ha en bra matturism i den egna regionen är identitetsstärkande
(Everett & Aitchison, 2012). Det senare inte minst därför att ett specifikt geografiskt ursprung
ger ett högt förtroende hos de flesta konsumenter (Verlegh & Ittersum, 2001) men också göra
en resedestination mer attraktiv (Bianchini and Ghilardi, 2007). Ett matlandskap är därför av
värde för de som bor på platsen men också de som hör talas om det och vill resa dit. Sådana
väl omtalade områden är till exempel de unika mat och vinlandskap vars kulturella och
visuella betydelser har erkänts av UNESCO genom att höjas upp till världsarv; däribland St.
Emilion vingårdslandskap i Frankrike, Pustan i Ungern, Wachau kulturlandskap i Österrike,
Alto Douro vinregion i Portugal och vingårdslandskapen Langhe-Roero och Monferrato i
Piemonte.
Känslan av en platsspecifik upplevelse genom mat man äter eller köper (Priilaid, 2007)
behöver inte uppstå bara på landsbygden för att vara verklig utan kan också uppnås i staden
(Berg & Sevón, 2014), något som matfestivaler i och nära städer är ett exempel på (Robinson
and Clifford, 2012). I Hauck - Lawson och Dutsch’s (2008) bok ”Gastropolis” presenteras
staden New York som ett " kulinariskt smörgåsbord " som återspeglar stadens kulturella
uppkomst och kulturarv. Carolyn Steels’ (2006) bok The Hungry City visar hur maten har
format städerna genom historien och därigenom stadsbornas livsvanor. Landskap i omkring
och nära städer bidrar också till att skapa atmosfär för en plats som är viktigt när den
marknadsförs och sedan upplevs av besökare (Lucarelli & Berg, 2011). Sammantaget så pekar
dessa referenser på matlandskap blivit snabbt viktiga som en upplevelse i sig själva där maten,
måltiden eller livsmedlet kan bära med sig ett särskilt definierat landskap och tas med i till
exempel matform och sedan upplevas på en annan plats än där de producerats. Landskap
återskapas och återupplevs därefter genom att man kan reflektera över dem när man äter mat
som associeras med landskapet. Minnet av ett landskap, eller iscensatt minne om man själv
inte besökt platsen är något som utnyttjas när landskap av olika slags kommersialiseras som
exempelvis turistdestinationer, geografiska regioner, landskapskulturarv eller i bordssamtal
där mat från olika landskap konsumeras. Landskapet som en ekonomisk resurs är en
återkommande teoretisk reflektion i referenser där det görs kopplingar mellan just mat och
landskap. Men mat, måltider och livsmedel är också en förmedlare av landskap men det är
viktigt att skilja på det landskap som används för nöje och förströelse och det som producerar
livsmedel som ska konsumeras på en annan plats, då de betyder olika saker för människor
(Boyne, Hall & Williams, 2008).

Metod och empiriinsamling
Projektet använder en mångfald av metoder, och försöker också hitta metoder som fungerar i
ett tvärvetenskapligt sammahang. Utveckling av metoder är särskilt viktigt eftersom
matkulturella relationer med landskapet inte har analyserats tidigare. Följande metoder
används;
•

Litteraturstudier inom ett brett fält av discipliner;

•

Tvärvetenskapligt dialog och utbyte av idéer

•

Fältturer, landskaps- och etnografiskt fältarbete, intervjuer

•

Diskurs och textanalys av policydokument, texter om initiativ, menyer , etc.

•

Provsmakning och ätande, promenader och rörelse i landskap, besökande av
matbesöksmål, picnicks.

•

Akademisk återkoppling på presentationer på konferenser och seminarier

•

Föreläsningar för allmänheten med återkoppling

De etnografiska fältarbetena är viktiga (Kaijser, 2011; Hörnfeldt, 2011). År 2012
genomfördes ett fältarbete under ett drygt tio dagar som undersökte hur bl.a.
landskapsobservatorier i Piemonte-regionen i norra Italien arbetar. År 2013 genomfördes ett
drygt tio dagar långt fältarbete i mellersta England och Wales med fokus på nationalparker
och så kallade Areas of Outstanding Natural Beauty och hur dessa kommunicerar att de också
är, eller har varit områden för livsmedelsproduktion. I England genomfördes också besök på
platser med så kallade ’guerilla gardening’ initiativ, matfestival, restauranger med utvecklad
plats-anknytning i sina koncept, restauranger med etnisk mat, och nya former av matförsäljningsställen. Valet av de Piemonte respektive England (och Wales) beror på att i dessa
regioner/länder bedrivs det sedan längre eller kortare tid en rad intressanta initiativ och
projekt med avsikt att koppla ihop matens kvalitet och landskapskvalitet, och med
pedagogiska syften.
År 2014 genomfördes ett svenskt fältarbete, nu i Svealand och norra Götaland, och med dels
fokus på hur små livsmedelsproducenter tar tillvara odlingslandskapet och marknadsför det
med sina produkter, dels hur nationalparker och naturskyddsområden omtalar den
matproduktion som ägt rum i de områden som nu skyddas. Fältarbetena har genererat
fältanteckningar i fältdagbok, observationsstudier med observationsanteckningar i fältdagbok
(Pripp & Öhlander, 2011) samt fotografier (Gradén & Kaijser, 2011). I Skåne har till exempel
Skånes matfestival besökts under 2014, med studier av produkter och intervjuer av
producenter. I Skåne har också intervjuer skett med leverantörer av vildskördad mat.
Fältresor har också genomförts med särkskilt fokus på Lake Distrikt, England, 2013 och 2014
(ett par av dessa finansierade av FORMAS), och Kautokeino, Norge, 2014 till (finansierad
av NTNU, Norge). I detta sammanhang koncentrerades studierna på situationen för två

ikoniska livsmedel; Herdwickfåret respektive renen, som nyckelfaktorer i att upprätthålla
kulturarvet i likaså ikoniska kulturlandskap och samhällen, och för de gastronomiska
ansträngningar att marknadsföra dessa livsmedel, som ett svar på hotet mot livsstilen hos
Lake district’s fårbönder, och mot Sami populationen.
En delstudie tillsammans med brittiska forskare har undersökt staden Newcastle upon Tyne ,
Storbritannien och tar genom fältstudier fram en typologi om sju urbana matlandskapstyper.
Dessa egenskaper beskrivs och deras relevans diskuteras, som ett underlag för planering och
utformning av stadslandskap (Roe med flera, under publicering).
Vid fältarbeten har besök gjorts i både små och stora livsmedelsaffärer, gårdsbutiker och
affärer för småskalig produktion men också vid gårdsförsäljning för att söka produkter som
korreponderar med det nära landskapet och hur det i så fall uttrycks. De dagliga matpauserna i
fältarbetet har förlagts på olika typer av restauranger som har en lokal och regional
profilering, men också på sådana som säljer internationell matkultur som t.ex pizzerior och
hamburgare, och då för att se hur de eventuellt kommunicerar sin nära landskapstillhörighet.
Vid varje fältarbete har möten och intervjuer genomförts med t.ex. lantbrukare,
restaurangpersonal och de som jobbar i matbutiker men också med sådana specialister som
arbetar med olika slags landskapsutveckling t.ex. landskapsobservatoriearbete,
matfestivalarrangörer och universitetsföreträdare inom landskapsrelaterade ämnesdiscipliner.
Då studien varit inriktad på förmedling och pedagogik inom kulturmiljöområdet, har det varit
av vikt att insamlingsmetoderna för empirin varit både breda och förutsättningslösa för att
kunna hitta undersökningsområdet struktur och speciella art. En viktig sak i syftet har varit att
hitta bryggan mellan begreppen landskapskulturarv och matkulturarv, och för det har ett brett
metodanslag varit positivt. Det insamlade materialet har analyserats förutsättningslöst för att
se strukturer och kunna urskilja områden som kan länkas till matkulturav och
landskapskulturarv.

Huvudsakliga resultat och effekter
Matkulturen som begrepp beskriver därför människors kollektiva idéer om vad man vill odla
eller fånga, och som man redan har en idé om att det är ätbart. Matkultur är också ett uttryck
för att man sedan vill göra en maträtt av det som ska ätas i en måltid tillsammans med andra
så att vi kan bekräfta vårt val av grupptillhörighet. Ett också samma matlandskap, vid en och
samma tidpunkt i historien, kan därför vara resultatet av olika gruppers matkulturella idéer.
Den som brukar landskapet behöver inte vara den som sedan äter av landskaptes avkastning.
Maten är liksom landskapen är därför resultatet av många människors tankekedjor, och genom
att landskap, både som mark och vatten, ofta relaterar till rättigheter och äganderätt, så är allt
som ett landskap frambringar inte alltid tillgängligt för alla. Ett och samma
landskapskulturarv kan därför för en människa vara ett arbetsarv och för en annan ett
konsumtionsarv.
Begreppet ”matlandskap” som undersöks i detta projekt, kan ses här som en artefakt av
människans landskapsanvändning för att producera livsmedel till mat och äta dem i måltider.
Det kan ansluta till det samtida diskuterade begreppet antropocen, en ny geologisk tidsålder

som beskriver människans stora påverkan i vår tid av både Jorden och klimatet. I projektet
diskuteras visserligen hur även storskaliga och industriella landskap kan ses som matlandskap
(och därmed kunna väljas ut som kulturarv) men för en förenkling kan landskap från ett
matkulturellt perspektiv förstås utifrån två aspekter: Dels som ett landskap där råvaror och
livsmedel skördas om producerats med relativ låg grad av hävd; t.ex. jakt, bär, honung och
fiske, och som sedan blir till mat och dryck, ett slags samlar-matlandskap, (Sarlöv Herlin och
Herlin, 2015), dels det landskap som skapas och får sitt utseende som en konsekvens av att
människor aktivt hävdar landskapet för specifik mat och dryck (ett konsekvens-matlandskap).
De fysiska landskapen som människor idag uppfattar dem kan ha båda dessa aspekter
samtidigt varför begreppen, samlarlandskap och konsekvensmatlandskap, kan ses som
analytiska verktyg. De kan användas till att undersöka olika landskapsfunktioner och
relationer till människans produktion av råvaror, livsmedel men också hennes önskan om att
få uttrycka sitt liv med en viss slags maträtter och måltider.
En påtaglig koppling mellan mat och landskap manifesteras vid anförskaffandet av vild
förekommande föda i samlar-matlandskapen, med särskild folklig tradition i de nordiska
länderna.. Huvuddelen av insamlingen av vildskördad mat i industrialiserade länderna sker
som fritidsaktiviteter i tillgängliga grönområden, längs vägar och rekreationsskog i städerna
eller på landsbygden nära där människor bor. Kunskaper och färdigheter är en nyckelfråga för
insamling; att hitta mat i rätta livsmiljöer, identifiering av ätliga arter, liksom matlagning och
presentation. Dessa färdigheter är snabbt försvinnande på grund av urbana livsstilar och
handel. Användningen av vild mat har haft olika status under historien, från uppehälle för
jägare och samlare; som lågstatusmat från medeltiden och framåt; surrogatmat under
krigstider, till aktuell högstatusmarkör på dagens trendsättande restauranger. Den ökade
förekomsten av vild mat på restaurangmenyer kan ses som ett sätt att lägga till värdena
kopplade till "platsanknytning" och autenticitet till restaurangmåltid, och därmed att
landskapsanknutet kunskapsinnehåll blir en del av gastronomin. Användningen av vilda
växter i hög nivå köket kan jämföras med en symbolisk handling för att få den som äter att
ätaren att knyta an till landskapet.
Ett landskap som producerar mat, eller ett landskap där mat kan samlas in genom t.ex. jakt
och fiske, men också är en plats för där mat säljs och köps, berättar om människors syn på hur
de vill eller tvingas använda landskapet. De landskap där råvaror och livsmedel produceras
men också säljs kan beskrivs som ett slags konkret ställningstagande om hur man vill leva på
den plats som man tagit i besittning eller som man tillåtits att använda. Maten som kommer ur
landskapets råvaror handlar också om man har de ekonomiska resurser som krävs för att
behålla landskapets producerade livsmedel och sedan göra dem till mat, eller om man måste
sälja dem för att köpa andra billigare livsmedel som man har resurser för att köpa. Ett
matlandskap kan därför vara relaterat till andra människors matkultur än just de som arbetar i
landskapet och lever av det. På så sätt bildas en länk mellan idealen inom matkulturen till hur
landskap kan bli till en resurs för att uttrycka dessa ideal. Ingen daglig måltid äger rum utan
en landskapsrelation, och inga landskap uppstår utan en tanke om hur de ska utformas i
relation till idéer om mat eller andra mänskliga relationer.

Ett matlandskap kan beskrivas som ett område där råvaror och livsmedel produceras men
också där ätbara maträtter säljs. Ett fält, en åker eller ett annat markstycke är ofta relaterat till
produktionen av en särskild gröda eller djur, alltså en råvara som blir till livsmedel och i
slutändan någons matkultur. Matlandskap, på landet eller i staden, är där det ätbara antingen
produceras, transporteras, säljs eller konsumeras. Råvaror och livsmedel kan bytas mot andra
varor eller säljas till människor som sedan tillverkar maträtter som i sin tur också kan försäljas
i måltider eller ätas i hemmets måltider. Genom historien har olika landskap utgjort en plats
där man också äter, både sittandes på marken eller vid uteätarplatser, mer eller mindre
organiserat. Ett landskap bär på så sätt ett vittnesmål eller en kulturhistoria om ett brukande i
olika nivåer (Wramner & Nygård, 2013). Alla matkulturer har flera matlandskap. Några är
konkreta som där grödan växer, andra är metafysiska som de vi minns när en maträtt ger en
association till ett förlutet landskap.
Matlandskapen berättar olika historier över tiden. Från att ha försörjt näraliggande områden
på lokal, regional eller nationell nivå ingår de nu i ett globalt system där insatsvaror
transporteras in i ett område och förädlade råvaror eller färdiga produkter skickas ut ur det.
Matlandskapet är en produktionsplats för ett större matkulturellt livsmedelssystem. Mellan
matproduktionen i dess olika steg och platsen där vi människor äter maten i en måltid är det
alltid en viss sträcka. Den kan vara kort eller mycket lång. Handel, export och import skapar
olika landskap världen över. En maträtt som består av olika komponenter kan därför ha givit
många olika slags matlandskapsavtryck, än här, än där. Matlandskapet har därför en relation
till minst två platser; platsen där råvaran produceras och där den sedan tillagades och åts.
Matlandskapet skapas av ett samspel mellan sociala praktiker. Ett och samma matlandskap
kan generera olika slags råvaror som konsumeras av olika sociala grupper och klasser.
Matkulturens olika statusindelningar avsätter spår i olika kulturella lager i landskapet. Den
som har äganderätten till marken kan äta en viss sorts mat medan den som är beroende av
ägarens goda vilja äter en annan. Ett kreatur som betar på en äng eller allmänning ger efter
slakt upphov till olika slags styckningsdetaljer. Beroende på vilka man måste sälja och vilka
man kan behålla för sig själv, så har landskapet gett upphov till två delvis olika matkulturer. I
vissa fall kan det vara bättre lönsamhet i att sälja en vara som landskapet har producerat än att
äta upp den själv. Inte minst om man har alternativa livsmedel som man själv kan äta.
Matlandskapets råvaror kan konsumeras vid en annan tid än när de skördades, plockades eller
jagades. Under odlingssäsong existerar ett matlandskap för att sedan ligga i träda och den mat
som det producerade har konserverats för att ätas senare. Ett matlandskap kan därför också
producera livsmedel som ska ätas av någon annan, någon annan stans, kanske också vid en
annan tid. Matlandskapet är också ett uttryck för en relation mellan dess brukare och dess
användare. Mellan dem kan ligga inte bara geografiska avstånd utan också tids- och
klassmässiga skillnader.

Topografi, markbördighet, hydrologi och klimat ger grundförutsättningar för
livsmedelsproduktionen, men det är matkulturens värderingar och trender, och också
politikens ekonomiska beslut som avgör vad som odlas och äts av odlaren själv och vad som

ska bytas eller säljas. Ett landskaps fysiska utseende är relaterat till dessa livsmedelsbeslut. Ett
matlandskap kan därmed också förstås som konkretisering av en kollektiv idévärld och där
olika samhällsgrupper får utnyttja olika matlandskapsnischer efter olika överenskommelser.
Ett område kan utnyttjas som natur eller anläggas och bearbetas för att producera olika slags
mänskliga nyttor. Matlandskap är bara en av många nyttor.

Dialogen med ett förflutet matlandskap
Matkultur är slutresultatet av människans kollektiva idé om det ätbara. Den är också ett
uttryck för de ideal man delar med andra om de maträtter och måltider som man vill enskilt
bli förknippad med som ett uttryck för en grupptillhörighet. Olika uppfattningar skapar därför
olika matkulturer, och därmed olika slags matlandskap. De anläggs för att producera olika
slags mänskliga nyttor. Topografin och klimatet ger förutsättningar för
livsmedelsproduktionen men det är kulturens värderingar och politikens ekonomiska beslut
som avgör vad som odlas, äts och vilket slags landskap som blir resultatet av dessa matbeslut.
Ett landskap är i sig själv ett uttryck för en kollektiv idévärld. Omvänt är det
livsmedelsproducerande landskapet i sig självt ett resultat av matkulturella värden och
konkreta praktiker som landskapet olika användare står för. En måltids maträtter i vår tid må
vara nya men de består av råvaror som vi också mött i det förflutna. Presenterade på ett nytt
sätt kan de ta upp de förflutna och ge det en ny belysning.

Landskapskulturarvet är därför i hög grad relaterat till matkulturens arv. Både det idag
levande arvet och den matkultur som man tagit avstånd ifrån. Livsmedelsproduktion, oavsett
om den är till för egen konsumtion eller för försäljning, påverkar de fysiska markerna och
vattnen. Det går därför att förstå ett matlandskap som en kvarleva och artefakt av den uppätna
maten och människors kulturella idéer om mat och måltid. Matlandskapet är en ständigt
föränderlig artefakt. Dess innehåll är dolt genom ett slags chiffer som fordrar både
dechiffrering, översättning och tolkning. Det matlandskap vi ser i dag är det översta i lång rad
av landskap, som ligger stratifierade i olika lager. Varje lager är något slags matlandskap,
anringen i form brukning, träda eller odling, en marknadsplats eller en väg för att transportera
livsmedel mellan olika områden. Artefakten ”matlandskapet” består av större eller mindre
fragment från tidigare processer av ”matlandskapande”, mänskliga gränsdragningar och
ekonomisk-politiskt uppdelande av marker och vatten. En måltids maträtter i vår tid kan vara
ny men den består av samma slags råvaror som människan också mött i det förflutna.
Presenterade på ett nytt sätt kan råvaror ta upp de förflutna och ge det en ny belysning.
Matlandskapsartefakten stratifieras ständigt och byggs på av nya produktions- och
konsumtionslager. När de i sin tur blir kulturellt och socialt oanvändbara avlämnar de rester i
form av historiska lager. En i historien försvunnen matkultur kan bevaras i form av lämningar
i ett landskap, i en gärdgård, allmänning eller som plogspår i marken. I någon mening blir alla
landskap påverkade av det mänskliga brukandet för att människan ska kunna äta och uttrycka
sin sociala gemenskap. Och omvänt; Matkultur skapar matlandskap. Matlandskapet står

därför alltid i relation till de livsmedel som människor önskat att det ska producera eller som
det varit en försäljningsarena för.
Ett matlandskap kan förstås som en artefakt och innehåller ett chiffer som fordrar tolkning.
Artefakten består av fragment från tidigare processer av ”landskapande”, mänskliga
gränsdragningar och ekonomisk-politiskt uppdelande. Landskapsartefakten stratifieras
ständigt och byggs på av nya produktions- och konsumtionslager som när de i sin tur blir
kulturellt och socialt oanvändbara avlämnar rester i form av olika historiska lager.
Matlandskapet står därför alltid i relation till de livsmedel som människor önskat och önskar
sig.

Slutsatser från ett matkulturellt perspektiv
Matlandskapets kontinuitet gör att det är viktigt visa att landskapets använts till många olika
saker över tiden och att landskap aldrig är en enda sak eller alltid har varit det. Olika slags
matkulturer över tiden skapar olika landskap. Även om det är lättare att förstå slutfunktionen
av ett landskap än de olika stegen dessförinnan, så är det viktigt att visa hur man kan avläsa
ett matlandskaps lager. Handel inom och utom ett område för med sig att råvaror kan
produceras inom en matkultur för att sedan ingå i en annan matkultur. En flaska vin kan i
italienska Piemonte tillverkas för att såväl konsumeras lokalt i en piemontesisk fyrdelad
måltidskultur eller i en tredelad svensk måltidskultur. I Piemonte ger flaskan upphov till ett
vinodlingslandskap, i Sverige till ett stormarknadslandskap eller ett stadslandskap där det
finns ett Systembolag. Flaskan kan också bära med för att konsumeras på en picknick i
parklandskap. Samma livsmedelsprodukt skapar olika landskapsupplevelser.
Olika slags jordbruksproduktion påverkar självklart landskapet på olika sätt. En småskalig
livsmedelproduktion kan främja landskapets och miljöns intressen men endast om den
samtidigt är kopplad till att livsmedlen har en roll i matkulturen. Annars blir inte livsmedlen
köpta. En småskalig livsmedelproduktion, t.ex. den av vit tryffel i Piemonte främjar
piemontesiska naturvärden, men inte nödvändigtvis också den natur som tryffelätande
restauranggäster påverkar i New York, London eller Singapore med sitt arbete och sina
konsumtionsvanor.
Matlandskapet har två grupper av aktörer som har olika roller i skapandet av landskapet. Det
är dels de professionella och yrkesarbetande som omskapar landskapet till en ekonomisk
resurs som kan säljas och upplevas, dels de som konsumerar landskapet genom de varor och
tjänster som det producerat, eller genom konsumtion i olika slags landskap. Konsumtion av
landskapet kan också vara ideell och kulturell.

Slutsatser från ett landskapsperspektiv
Vilken typ av konsumtion och produktion av livsmedel som är till nytta för våra idéer om en
"gynnsamt landskap " är föremål för olika uppfattningar, till exempel för en
landsbygdsentreprenör (som strävar efter en blomstrande landsbygdsekonomi), en
landskapsekolog (som önskar positiva effekter från olika hävdmetoder på livsmiljöer och
arter) eller en person som värdesätter landskapet som en plats för kulturellt engagemang,
mening, anknytning, gemenskap, integration, identitet, eller förankring i historia och minnen.
Det finns ett antal initiativ för ”matlandskap” som syftar till att samtidigt främja olika
funktioner och värden, för att uppnå mångfunktionalitet och ofta för att uppmuntra
konsumtion och matglädje. I till exempel Storbritannien, ett antal mer integrerade initiativ har
tagit fart under de senaste decennierna för att utveckla miljö och platsmärkning av mat som
tar hänsyn till lokalisering, landskap förvaltarskap och landskapets karaktär (Trewin och
Mason 2006). Eftersom landskap omfattar så många olika värden så behöver sådana initiativ
förses med mycket tydliga berättelser om vilka värden som skapas.
Samlande och fångst av vildskördad mat bygger på unik kunskap som måste överföras för att
levandehållas. Insamling av vilda växter är inte bara ett sätt att knyta an till landskapet och
platser; det har också en pedagogisk värde på det sätt den kan stimulera människors förmåga
att "läsa landskapet", samtidigt som det ger sociala och hälsomässiga fördelar av friluftsliv.
Utvecklingen av IT teknik underlättar för en mer interaktiv användning av grönområden för
att leta ätbara bär, växter och svampar. Användning av vildskördad mat kan vara av
gemensamt intresse för vidare forskning inom både matkulturstudier och landskapsforskning,
och kan vara intressant för framtida bruk, förvaltning, utformning och planering av urbana
och stadsnära grönområden.
Matkulturen och nya kulturella mönster skapar nya uttryck på landsbygden liksom i staden.
Företeelser som Bondens egen marknad, så kallade food trucks (matvagnar), stadsjordbruk,
och insamling av vilt förekommande mat i städernas parker och grönområden är fenomen som
ökar framför allt mer, särskilt i dynamiska storstäder i Nordamerika och Europa, ofta bland
yngre mänskor med alternativa livsstilar. Denna generation verkar också vara mindre
attraherade av användningen av bilar som främsta transportmedel, något som kan tänkas
minska framtida marknadsmöjligheter för stormarknader. Storstäderna är också de platser där
olika matkulturer möts och blandas, och där stadens olika delar kan vara starkt formade av
handel och konsumtion av mat. Stora städer kan förstås och tolkas genom att man identifiera
särskilda karaktärsområden där konsumtion och försäljning av mat har satt sin prägel (Roe
med flera, under publicering). Vi tror att begreppet matlandskap eller om man så vill, det
engelska begreppet ”foodscapes” kan förmedla nya sätt att se på urbana landskap som kan
vara användbart som ett planeringsverktyg, inte bara som en ram för att förstå historia och
förändring, utan också för att förstå och identifiera nutida relationer mellan människor, mat
och platser i staden, och på landsbygden.

Effekter:
Projektet tar sig an ett antal olika angreppsätt på relationerna mellan mat och landskap: Några
teman för fördjupningar som ägt rum inom projektet eller vid vidareutveckling av projektet är;
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•
•
•
•
•

•

Kopplingen mellan måltidshistoria och landskapshistoria kan ses i en närliggande bok
av Richard Tellström, (2015). Hunger och törst: Svensk måltidshistoria från
överlevnad till statusmarkör. Stockholm: Forum.
Fortsatt forskning om materialisering av landskapsidentitet och berättande i
matupplevelser.
Skötsel och traditioner för hållbar landskapsförvalting (exemplen får av Herdwick-ras
samt renskötsel; Kenneth Olwig).
Vilken bäring på landskapets många värden och hållbar utveckling har olika
landskapspolicys och initiativ kring mat?
Att ta landskapet i anspråk genom vildskördad mat, ’guerilla gardening’, och måltider
i landskapet (se till exempel Sankalia, 2014)
Urbana matlandskap; tidigare och nuvarande morfologi hos städer, byar och
vägsystem som en följd av handel och transport av livsmedel och som underlag till
planering. Den urbana odlingen som skapare av mångfunktionella värden. Ingrid
Sarlöv Herlin i samarbete med University of Newcastle samt inom Vinnova projektet
Stadsbruk, SLU och Malmö stad. En starkt växande litteratur om hållbar
matproduktion och konsumtion i städernas stadsjordbruk visar på möjligheten att se
livsmedelsproduktionen inom staden som potentiellt inflytelserik. Inom nätverket
AESOP, Association of European Schools of Planners, anordnas varje år sedan år
2000 en Europeisk konferens om Sustainable food planning.
Examensarbete om Community Supported Agriculture vid SLU, Alnarp 2015 . Jenny
Sjöblom.

Nationell och internationell översikt av tidigare forskning inom
området
Sambandet mellan matkultur och landskap har en stor ämnesmässigt bredd. Nationell och
internationellforsking har beskrivits översiktligt i tidigare delar och på grund av
platsbegränsning här kan därför bara fragment, och ett fåtal referenser ytterligare nämnas
nedan. En omfattande litteraturdatabas har samlats inom projektet.
Matlandskap som turistupplevelse är ett omfattande forskningsämne, med svenska forskare
som ledande internationellt (se till exempel Hall och Gössling 2013). Ledande forskning om
matkultur och gastronomi i Sverige sker förutom vid Örebro universitet också till exempel vid
Södertörn högskola (se till exempel Rytkönen med flera 2013) och vid Lunds Universitet, (se
till exempel Jönsson 2013).
Matlandskap är värderingar och följer därmed internationella trender. Särskilt ekologi,
biodiversitet och en estetisering av landskapet (ecological aesthetics) omtalas internationellt
(t.ex. i Egoz, Bowring & Perkins, 2001). Detta kan vi länka våra resultat till.
Matproduktionen runt städerna utvecklas i sig för matintresserad publik, t.ex. matfestivaler
och försäljning av det närproducerade i syfte att det ska närkonsumeras. Nya landskap anläggs

alltså för att producera olika slags mat-nyttor (Se t.ex McLain med flera 2012). I projektet
benämner vi sådana landskap ”Foodiescapes”.
Matlandskap som en kulturell markör, och matkultur (mat, måltider och livsmedel) kan skapa
intresse för att åka ut i landskapet och att det i förlängningen kan stimulera den eftersatta
landsbygdens ekonomiska utveckling (Se t.ex Kizos, 2012; Oliver & Jenkins, 2010.)
Få studier av vildskördad verkar handla om människors uppfattning om, eller relation till
landskapet. Insamling av vilda växter är ett globalt fenomen, som äger rum i alla typer av
natur- eller kulturpåverkade livsmiljöer. Insamling av vildfångad mat bland
ursprungsbefolkningar är ett viktigt tema, till exempel i arkeologiska, antropologiska och
etnobotaniska studier. Vildskördad mat har ännu stor betydelse som en källa till vitaminer och
näringsämnen för utsatta hushåll i olika delar i världen samt för att upprätthålla kulturella
traditioner (Sarlöv Herlin och Herlin 2015).

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbetet
Projektet, definierar och lyfter fram begreppet matlandskap, och sambandet mellan matkultur
och landskap, som ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg för att förmedla landskapskulturarv.
Brukares delaktighet och åsikter är viktiga för detta, liksom hänsyn till olika kulturella och
sociala sammansättningar, kön och ålder. Landskapet som en plats för lärande, och däribland
sociala lärandeprocesser, har ett stor värde för att förmedla kunskaper om hållbar utveckling.
Det är viktigt att beakta att matlandskapet som kulturarv är inte länkat till en enda kultur inom
landet eller i världen. Med projektet hoppas vi uppmuntra till införandet av olika perspektiv,
och olika gruppers definition och tolkningar av arv och kultur, och därigenom bidra till en
bred och inkluderande kulturpolitik (se Dessein med flera, 2015).

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Projektet har, som redovisas i den ekonomiska slutraporten spridits på ett stort antal
vetenskapliga konferenser, seminarier, föreläsningar till akademi och allmänhet. Publicering
har skett populärvetenskapligt och vetenskapligt, och fortsatt publicering kommer att ske av
flera påbörjade vetenskapliga artiklar. Dokumentation av slutseminariet i Stockholm den 22
maj 2015 planeras i någon form. Framför allt pågår dock författandet av en guidebok med
högst preliminär titel; ”Frukost i det gröna. Sambandet mellan maten och landskapet, ett
kulturarv”. Boken riktas både till en allmän läsekrets och till fackmänniskor. Syftet kommer
att vara är att förmedla förståelsen för sambandet mat-landskap som underlag till en förhållbar
förvalting av kulturarv, att skapa förståelse för sambandet mat-landskap som överensstämmer
med landskapskonventionens tankar om medvetandegörande och att visa på den särskilda

infallsvinkeln sambandet mat-landskap, för vidare forskning och studier. Planerad utgivning
för boken är 2016.
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