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1. Inledning 

 

I sin bok Kuvitettu Maa: Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen (2005, s. 9) 

beskriver Maunu Häyrynen ett nationalromantiskt skogslandskap, i form av en utsikt över en 

bergssluttning ner mot en sjö bukt omringat av skog. Häyrynen fortsätter med att hävda att 

landskapet finns skildrat i flera böcker som presenterar Finland, att man ännu på 1960-talet 

ännu måste känna till dess namn i skolan, och att den nuförtiden kanske får vara med som 

bakgrund i en livsmedelsreklam. 

 

Häyrynens observation är något som även jag uppmärksammade för drygt ett år sedan. Jag 

skulle se en film på bio, och under reklamerna som spelade innan själva filmen blev jag 

provocerad av de uppenbart nationalistiska representationerna som användes för att 

förespråka inhemska livsmedel. Speciellt dramatiska landskapsskildringar. Denna händelse 

gav upphov till en serie av händelser som har lett till ämnet av denna avhandling.  

 

Ökningen av nationella uttryck i mat är synlig såväl inom restauranger, matbutiker som i 

livsmedelsprodukternas etiketter. Trots att det delvis beror på regleringar som tvingar 

återförsäljare att inkludera mer och mer information om produkten, så marknadsförs och 

betecknas mat som uppenbart nationell för att främja nationell produktion. Försäljningen av 

nationella varumärken och sammanföringen av produkter med nationen bidrar till en kultur av 

nationell samhörighet och utnyttjar samtidigt tanken om etnocentrisk konsumtion som 

uppvisas av somliga konsumenter. Försäljningen av nationella varumärken anknyter även till 

romantiska ideal av kulturell nationalism angående nationella landskap och kulturarv, samt 

alternativa rörelser inom mat som till exempel organisk och lokal mat. Såväl konstruktionen 

som förespråkandet av nationella varumärken bidrar till nationella anspråk av kvalitativa 

skillnader och betydelser. Dessa handlingar möjliggör autentiseringen av nationen med jämna 

mellanrum (Ichijo & Ranta, 2016, s. 62 – 63).  

 

Det är just den ovannämnda dialektiken mellan att ladda produkter med nationella betydelser 

och autentiseringen av nationen jag är intresserad av. För att närma mig och studera detta 
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ämne har jag valt att fokusera på landskapsskildringar som uttryck eller betecknande för 

inhemskheten av mat i livsmedelsreklamer.  

Fokus på landskap motiveras av att de utgör en viktig del av den finska kollektiva nationella 

identiteten (von Bondsdorff, 2005, s. 46).    

I flera undersökningar, vilka jag kommer att referera till i kapitlet som behandlar tidigare 

forskning, har det kommit fram att finländare föredrar inhemska livsmedel. 

 

Till exempel Mari Niva och Ari Peltoniemi (2019) har analyserat två konsumentenkäter från 

Helsingfors universitet för att besvara frågan om matens inhemskhet är viktigt för finländare. 

De hävdar att finländsk mat hyllas såväl inom marknadsföring, livsmedelsförpackningar som i 

politiska program. Inhemsk livsmedelsproduktion motiveras genom att hänvisa till bland 

annat upprätthållningen av gemenskap, tradition och landsbygdens livskraft. Enligt 

undersökningar är människor i växande grad intresserade över livsmedlens ursprung och 

produktionssätt. Finländare kopplar ihop inhemsk mat med bland annat betydelser om renhet, 

kvalitet, sysselsättningsgraden, goda produktionsförhållanden, säkerhet, lokalitet, ekologi, 

smak och färskhet. Det är dock inte enligt Niva och Peltoniemi något unikt för Finland. Även 

i andra industrialiserade länder litar befolkningen mera på livsmedel som producerats i 

hemlandet. Enligt dem är det en fråga om etnocentrism i konsumtion som drivs av tron på den 

inhemska produktens överlägsenhet samt en moralisk plikt att stöda inhemskt. I 

undersökningen framgår det att finländare uppskattar speciellt inhemska vardagsprodukter. 

Niva och Peltoniemi drar slutsatsen att inhemskhet är ett av de viktigaste kriterierna för 

finländska livsmedelskonsumenter, och att etnocentrism i konsumtionen som överskrider 

ekonomiska motiveringar är förekommande.  

 

Det som jag i detta arbete kommer att antyda, är att laddandet av livsmedelsprodukter med 

nationella betydelser genom skildringar av nationalromantiska landskap inte bara lokaliserar 

och autentiserar produkten som det görs reklam för, utan även nationen, och att landskap och 

mat är sammankopplade genom kulturella betydelser med anknytning till tid och plats. Jag 

kommer att göra detta med hjälp av teorier om nationalism och dess koppling till både 

landskap och mat, samt genom att referera till de betydelser som finländare ger åt inhemsk 

mat. 
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Detta arbete kommer att bidra till kunskapen om nationella betydelser som förknippas med 

landskap och inhemsk mat, samt om de sätt genom vilka de växelverkar i den finländska 

kontexten. 

 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I nästa kapitel kommer jag att redogöra för de relevanta 

teoretiska utgångspunkterna samt presentera forskningsproblemet. Jag kommer att behandla 

nationalism och nationella identiteter, och hur dessa relaterar till landskap och mat.  

I det tredje kapitlet presenterar jag tidigare forskning gällande landskap i den finska kontexten 

samt de betydelser som finländare förknippar med inhemsk mat.  

I det fjärde kapitlet redogör jag för metodologin i arbetet genom att presentera grundläggande 

teorier inom den semiotiska traditionen, och de specifika analysmetoder som kommer att 

användas. 

I det femte kapitlet presenterar jag analysresultaten, medan det sjätte kapitlet utgörs av 

slutsatser och diskussion. 

 

 

2. Teoretiska begrepp 

 

2.1  Socialkonstruktionism och strukturalism 

 

Socialkontruktionism utgår från tanken att verkligheten är socialt konstruerad. Människors 

kunskap om verkligheten formas och förs vidare genom sociala processer (Jokinen & 

Saaristo, 2005, s. 103). 

Närmandesättet är multidisciplinärt, och det finns flera olika definitioner för denna inriktning. 

Något som förenar fältet för socialkonstruktionism är dock dess tanke om att förhålla sig 

kritiskt gentemot självklara uppfattningar om världen och om oss själva. Perspektivet erbjuder 

ett kritiskt närmandesätt till tanken om att människors observationer av världen 

oproblematiskt reflekterar dess karaktär, och utmanar synsättet om att konventionell kunskap 

är byggt på objektiva och opartiska observationer (Burr, 2015, s. 2).  

Socialkonstruktionsim utgår från att de sätt som människor förstår världen på är historiskt och 

kulturellt specifika. De är alltså både produkter av, och relativa till specifika kulturer och 

historiska perioder. Specifika versioner av kunskaper om världen och verkligheten skapas 
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genom sociala processer mellan människor. Vardagslivet med dess interaktioner ses därför 

som den process som konstruerar människors delade versioner av verkligheten. Kunskap leder 

även till olika slags handlingar. Olika konstruktioner av verkligheten leder till olika slags 

handlingar från människor. Konstruktioner bevarar därmed olika mönster av beteende och 

social handling medan de exkluderar andra. (Burr, 2015, s. 4 – 5.) 

Människors uppfattning och kunskap om verkligheten härleds alltså inte från någon objektiv 

verklighet, utan från andra människor. Vi föds till en värld där det redan existerar färdiga 

konceptuella ramar och kategoriseringar som används av människorna i kulturen. Språk är 

därför ett centralt verktyg genom vilken den sociala verkligheten förmedlas och konstrueras. I 

och med att språk utgör en stark konstruktiv kraft, brukar språk och andra symboliska former 

utgöra kärnan i socialkonstruktionistisk metodologi. (Burr, 2015, s. 10, 28.) 

 

Strukturalismen intresserar sig för sätt genom vilka människors handlingar, värderingar, 

tankar och identiteter är strukturerade genom sociala normer och förväntningar, som i sin tur 

är kopplade med den bredare organiseringen och strukturen av ett samhälle. Dessa normer och 

sociala institutioner förvarar social ordning. Samhällen är sedda som mer eller mindre stabila, 

förutsägbara och ömsesidiga i och med den moralordningen som bestyrks av kulturella och 

sociala system (Lupton, 2012, s. 13).      

 

Även strukturalismen hävdar alltså att människors kunskap om världen är beroende av de 

kulturella och lingvistiska strukturer som de lever inom. Objektivitet med tanke på 

verkligheten finns alltså inte i och med att kunskap påverkas av kultur. Alla kulturer försöker 

göra världen begriplig, och fastän de verkligheter som skapas kan vara olika, så är sätten som 

verkligheten nås densamma för alla människor, det vill säga genom språk. Strukturalismens 

mål är att avslöja de sätten genom vilka människor förstår världen, istället för att försöka 

beskriva hur världen objektivt är (Fiske, 1997, s. 155 – 156).  

 

Socialkonstruktionismen och strukturalismen utgör grunden för mitt närmandesätt till ämnet. 

Med andra ord så tar jag som utgångspunkt att den existerande kunskapen i ett samhälle är en 

produkt av dess historiska och kulturella processer som förmedlas genom olika medel av 

kommunikation. 
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2.2  Banal nationalism och föreställda gemenskaper 

 

Michael Billig har myntat begreppet banal nationalism i sin bok Banal Nationalism utgiven år 

1995. Med begreppet syftar han på de ideologiska vanor som tillåter återskapandet av 

nationer. Den banala nationalismen arbetar i medborgarnas liv genom dagliga indikationer om 

deras tillhörighet till nationen. Nationalism är alltså inget sporadiskt eller tidvis 

återkommande fenomen, utan vardagligt. 

Nationalism anses ofta dock vara ett periferiskt fenomen som främst associeras med höger 

politik, och därmed även betraktas som något som tillhör separatister och extremister. I själva 

verket reproduceras nationen och nationell tillhörighet dagligen genom upprepade banala 

former av tro, antaganden, vanor, representationer och praxis. (Billig, 1995, s. 5 – 6.) 

 

Billigs tes går ut på att det i etablerade nationer pågår ett konstant påminnande om folkets 

nationella tillhörighet och identitet. Nationskänslan utgör en kontinuerlig grund för till 

exempel nationens politiska diskurser och kulturella produkter. Påminnandet är dock så 

familjärt och kontinuerligt att det inte registreras som påminnelser i sig. Den nationella 

identiteten finns i det sociala livets vanor, som i till exempel tankar och tal. Nationell identitet 

innebär även människors fysiska, juridiska, sociala och emotionella förbindning till ett land. 

Med andra ord bygger den nationella identiteten på tanken om ett hemland, som i sin tur 

befinner sig inom en värld uppbyggd av nationer (1995, s. 8). 

 

Nationalistiskt tänkande går enligt Billig i grund och botten ut på uppfattningen om ’’oss’’ 

och ’’vår’’ nation med en unik identitet. Motsatsen är då ’’de andra’’ gentemot vilka ’’vi’’ 

identifierar ’’oss’’ som olika (1995, s. 61).  

 

Påminnandet av den nationella tillhörigheten sker inte endast genom symboler som flaggor, 

utan den banala nationalismen opererar även diskursivt genom vardagligt språkbruk som tar 

nationerna förgivet, som till exempel begrepp som ’’folket’’ och ’’vi’’. Enligt Billig fungerar 

till exempel massmedia som en effektiv förmedlare av banal nationalism. (1995, s. 93 – 94.) 

 

Benedict Anderson skriver i sin tur om så kallade föreställda gemenskaper. Med det syftar 

hen till tanken om att människor som en del av en nation bär med sig en känsla av gemenskap 

med andra medlemmar, fastän de aldrig kommer att träffa eller känna varandra (2006, s. 6).  
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Trots att nationsstaten som fenomen är rätt ny, är dess uttryck om nationen rotad i det 

urminnes förflutna. Nationalism tillåter en tanke om nationen som ett öde och något som 

sträcker ut sig gränslöst ut i framtiden (Anderson, 2006, s. 11 – 12).  

 

Michael Billig utvecklar vidare på tanken om föreställningar genom att påstå att även en plats, 

ett fosterland, måste föreställas utöver själva gemenskapen av folket. Nationalitet innebär ett 

visst föreställande av gemenskap som i sin tur är rotad i en specifik geografisk plats. Dessa 

geografiska platser är avgränsade både fysiskt och metaforiskt från andra liknande områden 

eller nationer. (1995, s. 74 – 75.) 

 

Landskap och mat fungerar inom denna kontext alltså som de vardagliga banala sätt genom 

vilka nationen och gemenskapen återskapar och föreställer sig själva. Genom att åskåda ett 

landskap eller konsumera finsk mat, påminns man om sin egen nationella tillhörighet. 

 

 

2.3  Nationell identitet 

 

Med identitet syftar man vanligtvis till… ’’vem människan tror sig vara, hur och som hurdan 

hon upplever sig själv, vad hon tror på och vad hon gör. Den individuella identiteten påverkas 

emellertid av flera olika kollektiva identiteter, till exempel av etnisk och nationell identitet’’ 

(Saaristo & Jokinen, 2005, s. 136). 

 

Enligt Stuart Hall är de nationella kulturer dit vi föds en av de centrala källorna till våra 

kulturella identiteter. Vi tänker på dessa identiteter som naturliga. Människor föds inte 

utrustade med en nationell identitet, utan den utvecklas och får form genom representationer. 

Kunskapen av en viss nationalitet skapas alltså i samspel med hur nationaliteten har 

representerats genom en uppsättning av betydelser. Nationer skapar dessa betydelser, dessa 

kulturella representationssystem, och fungerar således som symboliska gemenskaper. (1999, 

s. 45 – 46.) 

Nationella kulturer består utöver deras institutioner av symboler och representationer. Hall 

liknar den nationella kulturen till en diskurs, det vill säga ett sätt att konstruera betydelser, 

som i sin tur riktar och organiserar både våra handlingar och vår förståelse om oss själva. 
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Nationella kulturer konstruerar våra identiteter genom att skapa betydelser om nationen som 

människor sedan kan identifiera sig med. Dessa betydelser är sammanvävda med berättelser 

om nationen, minnen som förenar nutiden med nationens förflutna samt med bilder som 

konstrueras om den (1999, s. 47). 

 

Hall (1999, s. 48 – 50) skiljer mellan fem olika diskursiva strategier genom vilka den 

nationella kulturens historia berättas. För det första skapas den bland annat i litteratur, 

populärkultur och media. Dessa konstruerar en mängd berättelser, bilder, landskap, symboler, 

ritualer, historiska händelser och scenarion som representerar gemensamma erfarenheter och 

skapar betydelse för nationen. 

För det andra betonas ursprung, kontinuitet, tradition och tidlöshet. Den nationella identiteten 

presenteras alltså som något ursprungligt. 

För det tredje understryks traditioner med rituella och symboliska egenskaper för att ingjuta 

vissa värden och normer som tyder på kontinuitet. Dessa traditioner är dock oftast rätt nya och 

påhittade fastän de framställs som uråldriga (Hobsbawn & Ranger, 1983; ref. Hall, 1999, s. 

49). 

För det fjärde konstrueras en skapelsemyt som lokaliserar nationen, folket och den nationella 

karaktärens ursprung i en mytisk och uråldrig tid.  

För det femte förknippar man symboliskt den nationella identiteten med en tanke om ett rent 

och ursprungligt folk. 

 

Hall poängterar att nationer alltid består av olika samhällsklasser, kön och etniciteter, men att 

den nationella kulturen strävar efter att förena dem i en enda nationell identitet. Nationella 

kulturer fungerar alltså som diskursiva medel för att sammanföra identiteter. (1999, s. 52 – 

54.)  

 

Billig skriver om att komma ihåg sin nationella identitet. Med detta syftar han till nationernas 

historia och kollektiva minne, som är ett måste för deras existens. Dessa minnen återkallas till 

medvetandet på grund av den nationella identitetens förekommande i vardagslivets rutiner. 

Till exempel flaggor som rutinerat hänger utanför byggnader utgör ett utmärkt exempel för 

banal nationalism. Man lägger inte märke till dem på grund av deras vardaglighet. (1995, s. 

37 – 41.)  
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Nationella identiteter bestyrks alltså genom bland annat representationer. I kontexten för detta 

arbete blir det väsentligt i och med att jag kommer att analysera nationellt förenande 

representationer i form av landskap och mat. Dessa bidrar i sin tur till återskapandet av de 

nationella identiteterna. 

 

 

2.4  Ideologi och hegemoni 

 

Ideologier är däremot handlings- och trosmönster som får existerande sociala ordningar att 

verka som naturliga eller oundvikliga (Eagleton, 1991; ref. Billig, 1995, s.15). Nationalism är 

således en ideologi som framställer världen indelad i nationer som naturlig (Billig, 1995, 

s.37). 

 

Enligt Michael Billig är det ideologiska medvetandet av en nation hopknutet med idéer och 

motsägelser om gemenskap, vi och dem, vårt fader/moderland, våra- och andras hemland 

samt en moral om nationell plikt och heder. Dessa tankar och teman är dessutom ansedda som 

uppenbara och vardagliga (1995, s. 4). 

 

Kanske den mest accepterade definitionen av ideologi är enligt Terry Eagleton att ideologi har 

att göra med legitimeringen av en dominant social grupperings makt. Denna legitimation kan 

till exempel ske genom främjandet av tro och värden som gynnar makten. Dessa värden 

beskrivs som naturliga och universella för att få dem att framstå som oundvikliga och 

självklara. Ideologin så att säga mystifieras. Alla grupperingar av idéer som kallas ideologier 

är dock inte förknippade med dominanta politiska makter (1991, s. 5 – 6). 

Eagleton hävdar därmed att ideologi är en funktion av relationen mellan ett uttryck samt dess 

sociala kontext. Det är diskursivt, och handlar om språkbruk i relationen mellan olika subjekt. 

Den diskursiva kontexten utgör alltså ett centralt element i hur ett uttryck är ideologiskt eller 

inte. Centralt är tanken om vem som säger vad, till vem, och av vilka orsaker (1991, s. 9). 

 

Hegemoni är ett nära besläktat begrepp med ideologi. Eagleton definierar hegemoni som en 

uppsättning av praktiska strategier utförda av en dominant kraft för att framlocka samtycke 

över dess styre hos dess undersåtar. En lyckad hegemoni innebär således inrättandet av 

moralisk, politisk och intellektuellt ledarskap i det sociala livet genom spridandet av ens egna 
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världsåskådning inom samhället. Detta resulterar i likställningen av de egna intressena med 

samhällets intressen i sin helhet (1991, s. 115 – 116).  

 

Nationalism fungerar enligt Michael Billig som en form av hegemoni i och med att den påstår 

sig representera hela gemenskapens sinne (1995, s. 88). Nationen hänvisar till hegemoni, och 

tar över rollen som identiteten över alla andra identiteter (Billig, 1995, s. 176). 

 

Begreppen ideologi och hegemoni blir relevanta inom denna undersökning i och med att de 

kan belysa orsakerna till hur nationella uttryck kan genomsyra de vardagliga aspekterna i livet 

men ändå anses naturliga och självklara.    

 

 

2.5  Kommersiell nationalism 

 

Enligt Mark Adrejevic och Zala Volcic (2016, s. 2 – 3) är kommersiella aktörer effektiva 

förmedlare av nationalistiska uttryck. Nationalism utgör ett sätt för kopplandet av ett 

varumärke med känsloladdade uttryck och föreställningar. Kommersiell nationalism innebär 

såväl kommersiella aktörers mobiliserande av nationalism för att sälja, som nationens 

användning av kommersialism för att främja nationell identitet. Kommersiell nationalism 

kombinerar politisk-ekonomiska närmandesätt med teorier om nationalism och nationella 

identiteter, och fokuserar på kommers, konsumtion och marknaden som en av byggstenarna 

av nationalism. Teorin förknippar banaliseringen av nationalism med nationaliseringen av 

kommersiell kultur.  

 

Människor tilltalas inte bara som konsumenter, utan positioneras som 

nationella/nationalistiska konsumenter, vars nationella tillhörighet inte bara hänger på en viss 

föreställd känsla av identifikation, utan även återskapas genom konsumtion. Kommersiell 

nationalism handlar alltså om omvandlandet av konsumenter till särskilda nationella subjekt. 

Marknaden stärker inte nationalism från ett övre plan, utan reflekterar istället konsumenternas 

behov. (Andrejevic & Volcic, 2016, s. 6 – 7.) 

 

På grund av kommersiell nationalism kan den kommersiella median kan ägna sig åt sina egna 

kommersiella intressen och samtidigt gynna nationella intressen, som till exempel 
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uppbyggandet av det nationella varumärket. Den kommersiella median kan använda sig av 

existerande nationella teman för att skilja ut sig i en tävlingsinriktad marknad. I mera extrema 

fall är nationalistiska diskurser även fundamentala för formatets premiss. Det kan alltså finnas 

bra orsaker för att använda sig av nationalism för kommersiella ändamål. Kommersiella 

aktörer kan följa med reaktioner bland folket till olika strategier av marknadsföring, och sedan 

handla enligt resultat. Målet är dock inte politiskt, utan strävan är att anpassa sig till 

marknaden. Fastän aktörer inom media kan ha ett kommersiellt intresse i nationella teman, 

betyder det inte att dessa aktörer har ett liknande intresse i innehållet eller utfallet av 

användningen av nationella teman. (Andrejevic & Volcic, 2016, s. 24 – 26.) 

 

Jon E. Fox och Cynthia Miller-Idriss (2008) beskriver nationalismen som ett projekt med 

ändamålet att förena den politiska enheten, det vill säga staten, med den kulturella enheten, 

det vill säga nationen. Projektet riktar sig mot folket i och med att skapandet av en nation 

förutsätter nationaliserandet av befolkningen. Fenomenet har ofta studerats från 

makroperspektiv, men nationen är även en produkt av befolkningens engagemang i rutinerade 

aktiviteter. Med detta syftar Fox och Cynthia till olika sätt som folk engagerar sig och uppför 

nationskap och nationalism i vardagens aktiviteter. Ett av dessa sätt kallar Fox och Cynthia 

för konsumtionen av nationen. Nationen är enligt dem även en produkt, och nationalism något 

som produceras. Vissa produkter är designade och uppfattade som nationella. Nationella 

symboler kan även säljas i olika former. Kommersialisering av nationen och nationella 

symboler i till exempel litteratur, media, musik, kläder och mat erbjuder människor nationellt 

utmärkta produkter för deras nationella konsumtionsbehov. Konsumenter köper inte endast 

nationella varor. De bildar samtidigt den nationella medvetenheten, förkroppsligar nationell 

stolthet och förhandlar nationella betydelser. Således utgör nationskap ett framträdande drag i 

konsumenternas vardagsliv. Genom konsumtion åskådliggör människor den nationella 

världen för sig själva. Samtidigt definierar, demonstrerar samt bekräftar nationella produkter 

konsumentens nationella samhörighet. Kommersialiseringen av nationalitet markerar alltså 

både produkten och konsumenten nationellt. Genom konsumtion av nationella produkter 

deltar även konsumenten i produktionen av det nationella (Fox & Miller-Idriss, 2008). 

 

Kommersiell nationalism belyser orsakerna till varför det förekommer nationella uttryck inom 

konsumtion, och är således ett viktigt område att behandla i kontexten för detta arbete. 

Fenomenet verkar reflektera människors behov att ordna världen nationellt. Detta är även 
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kopplat till den vardagliga reproduktionen och föreställningen av nationen och de nationella 

identiteterna.  

 

 

2.6  Mat och nationalism 

 

Trots den växande betydenheten av studier om mat, nationalismens uthållighet och det 

uppenbara förhållandet mellan matkultur och nationella identiteter, hävdar Atsuko Ichijo och 

Ronald Ranta att vetenskapliga skribenter inom nationalism i liten grad har refererat till mat i 

deras forskning. Enligt dem är det intressant på grund av att det tidigare forskats om 

förbindelsen mellan mat och identitet inom både antropologi och kulturella studier. 

Fenomenet har studerats i och med att mat förser människor med ett utlopp för uttryck 

gällande vem de är, både för sig själva och för andra (2016, s. 3). 

 

Deborah Lupton (2012, s. 7) hävdar att mat är en del av de banala handlingarna i vardagslivet. 

Preferenser och vanor gällande mat är dock centrala för människors subjektivitet och 

självbild. Därmed är betydelser, diskurser och handlingar kopplade med mat värda av 

kulturell analys och tolkning.  

 

Ichijo och Ranta tänker på samma banor, och menar att det går att belysa förhållandet mellan 

mat och nationalism genom teorin om banal nationalism. De är kopplade genom till exempel 

marknadsföring av livsmedelsprodukter som autentiska eller som en del av ett visst lands kök. 

Detta formar i sin tur sättet som individer förhandlar och förstår nationalism och nationella 

identiteter. Mat och matkultur skapar och upprätthåller alltså ett visst förhållande mellan 

individen och nationen. Matkulturen är med andra ord kopplad med sättet som människor 

föreställer sig själva som en del av nationen. Trots detta finns det en brist på studier som 

fokuserat på mat och dess koppling med den vardagliga föreställningen, konstruktionen och 

reproduktionen av nationalism (2016, s. 2 – 3). 

 

Samtidigt som mat skapar en plattform för nationella identiteter att uttrycka och uppleva sig 

själv, bidrar den även med föreställningen, skapandet och återskapandet av de nationella 

identiteterna (Ichijo & Ranta, 2016, s. 3 – 4). 
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Ett sätt som Ichijo och Ranta närmar sig kopplingen mellan mat och nationalism är det 

inofficiella nerifrån upp perspektivet. Perspektivet fokuserar på fenomen som inte 

kontrolleras av staten, och studeras med hjälp av begreppet banal nationalism, vilket kort sagt 

innebär det konstanta påminnandet av vår tillhörighet till nationer. Marknadsföring av 

livsmedelsprodukter använder sig ofta av kopplingar till nationella identiteter med särskilda 

egenskaper för att märka en produkt. Samma gäller även matens diskurser, som återskapar 

nationer och understryker såväl äkta som föreställda kvalitativa skillnader och betydelser. 

Dessa skillnader och betydelser skapar matrelaterade gränser som berättar vem vi är och vem 

vi inte är. De återskapar även nationer genom avbildningar av till exempel traditioner, 

landskap och folk. Även matkulturen och dess olika regler bidrar en delad förståelse av vad, 

var och när vi äter, och hjälper på så sätt att förankra oss i, och återskapa en viss social 

verklighet. Att handla enligt en nationell identitet genom mat bär med sig val som är 

sammankopplade med nationens föreställda historia, sociala traditioner, kultur och geografi. 

Matrelaterade val ingjuter och bestyrker den abstrakta men samtidigt särskilda föreställningen 

av nationen och dess gränser. Matkulturen tillsammans med banala representationer av 

nationen genom mat återskapar den nationella identiteten och kopplar symbolik till den. 

(Ichijo & Ranta, 2016, s. 5 – 8.)  

 

Förespråkandet av nationella produkter utnyttjar alltså konsumenters känsla av nationell 

tillhörighet. De nationella avbildningarna och anspråken på kvalitet och värde erbjuder 

konsumenterna en bekant inramning som påminner dem om vem de är och vilken matkultur 

och nationell identitet de hör till (Ichijo & Ranta, 2016, s. 64). 

 

Matens autenticitet och kvalitet kan också betonas genom att ge den en nationalitet. Genom 

att betona kvaliteten, autenticiteten, färskheten och hållbarheten av lokala, regionala och 

artesanprodukter, bidrar man till konstruktionen och reproduktionen av nationella egenskaper 

och betydelser. Till exempel kan det påstås att lokal mat är mera hälsosamt, mera hållbart och 

autentiskt, det vill säga bättre. (Itchijo & Ranta, 2016, s. 66, 70.) 

 

Genom att beteckna mat nationellt, skapas och förhandlas alltså vissa kvalitativa betydelser 

som är kopplade till nationen. Med andra ord återskapar dessa betydelser samtidigt både 

nationen och de nationella identiteterna. I denna undersökning är jag alltså intresserad över 

landskap som betecknande för både nationen och den nationella maten. 
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2.7  Landskap och nationalism 

 

Anthony Smith talar om territorialisering. Med det syftar hen till gemenskapers fästande till 

en specifik plats, och dragningen av rumsliga gränser för att beteckna hemmet från utsidan. 

Detta fenomen är karakteristiskt för etnicitet och nationer. Territorialiseringen av minnen är 

viktigt för skapandet av nationer. Med detta syftar Smith till kopplingen av en gemenskaps 

historia och minnen till specifika platser. Under denna process kommer gemenskapen att 

uppfattas som en naturlig följd av dess terräng, och dess monument som tillbehör av dess 

landskap, samt som en påminnelse av gemenskapens historia. Även naturen blir historiserad, 

och gemenskapen blir oskiljbar från den. I och med den romantiska perioden har territorier 

blivit omformade till poetiska landskap som utgör en central del av föreställningen av 

nationer. Detta innebär kopplandet av minnen och kollektiva betydelser med nationella 

landskap. Nationen fungerar som en territoriell gemenskap, där landskap erbjuder både den 

objektiva och subjektiva basen för en nationell gemenskap. (2008, s. 35 – 36.)  

 

Enligt Smith (1999, s. 150) är landskap alltså fyllda med kulturen och historian av den grupp 

som är bebodd i dem. Gruppen anser sig själva vara härstammade från landskapet de 

ockuperar. Landskap erbjuder kontinuitet och utgör en bas för gemenskapen. Associationen 

mellan landskap och folk blir till genom en process, där landskapet erbjuder den unika miljö 

inom vilken händelser som format gemenskapen skett. Egenskaperna av landskapen är delar 

av de upplevelser och kollektiva minnen som de ger uttryck åt. Smith talar om så kallade 

etnoskap, en term med vilken han syftar till landskap som uttryck för gemenskap genom 

etniskt ursprung. Detta utgör ett centralt element i gemenskapens ursprungsmyt och delade 

minnen. Kontinuiteten och genealogin som är kopplad med landskap framkallar en viss 

stolthet. Landskapen ses som förfädernas hemland, och blir en central del av karaktären, 

historian och ödet av den kulturella gemenskapen. Gemenskapen firar minnet av landskapen 

och försvarar dem för att bevara gemenskapens personlighet. Detta är en orsak varför stater 

oftast betonar och berömmer egenskaperna av det territoriet de härskar över, och 

exemplifierar den process genom vilken naturen blir historiserad, och gemenskapen samt dess 

historia naturaliserad. (1999, s. 150 – 151.) 
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Som ett exempel valde man 27 nationallandskap till ära av Finlands 75-årsjubileum år 1992. 

De delades in i fyra grupper: städer och tätorter, inlandet, skärgårds- och havsområden samt 

norra Finlands områden (Halonen, 2005, s. 46). 

 

Landskap utgör alltså en del i en gemenskaps kollektiva identitet genom att syfta till ursprung 

och historia. I detta arbete vill jag belysa hur detta får sitt uttryck i reklamernas 

landskapsskildringar, men även hur landskap används inom ramen för inhemsk mat. Jag vill 

med andra ord undersöka hur landskap används för att ladda livsmedelsprodukter med 

nationella betydelser, och ge dem en nationell innebörd eller karaktär. 

 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1  Matens betydelser i den finländska kontexten 

 

Enligt en intervjuundersökning från 2011, som undersökte kulturella betydelser förknippade 

med konsumtion av lokal mat, föredrar finländare lokalt producerad mat på grund av korta 

transportsträckor och stödet till den lokala ekonomin. I tillägg påverkar positiva 

föreställningar gällande matens säkerhet, etiska aspekter och bättre smak. Inhemskt 

producerad mat anses renare, säkrare och mer tillförlitligt än importerad mat. Självproducerad 

mat genom att till exempel själv plocka och fiska anses som den mest autentiska lokala maten. 

Konsumenter verkade enligt intervjuundersökningen leta efter ’’äkta’’ mat, ett koncept som är 

inbäddat i deras personliga samt kollektiva sociala historier. Finländare värderar inhemsk 

producerad mat högre än importerad organisk mat. De vill oftast spåra från vilket land deras 

mat kommer ifrån, och använder sig således av ett slags nationalistisk resonerande då de gör 

val gällande mat. Finländare skapar betydelser till lokal mat bland annat genom dess 

produktionsförhållanden, regionalitet/inhemskhet, moral-etiska aspekter och den 

yrkesfärdighet som förknippas med småföretagsamhet. Producenternas samt djurens 

välmående ansågs viktigt (Autio, Collins, Wahlen & Anttila, 2013). 

 

Lokal mat innehåller enligt undersökningen nationalistiska betydelser för finländare, och 

favoritismen då det kommer till inhemsk konsumtion kan delvis härledas till landets agrara 
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historia och dess värden, så som ekonomiskhet, enkelhet och självförsörjande. Genom 

preferenser av lokal eller självproducerad mat, förkroppsligar man det agrara etoset. Som 

lokalt räknades både regional och nationell mat. Mat som produceras i Finland innebar alltså 

lokalitet. I och med att flera finländare spenderar mycket tid på deras sommarstugor, 

associerade de lokal mat med måltider på sommarstugorna, vilket reflekterar en sorts agrar 

nostalgi. Lokal mat är även kopplat till särskiljandet av massproduktionen och det småskaliga 

hantverket av lokal mat, vilket tyder på finländares engagemang till traditioner. Den 

symboliska agrara nostalgin förkroppsligas både genom att plocka/jaga sin egen mat, och 

konsumtionen av lokal/nationell mat. Genom att historisera matkultur och konsumtion, 

återansluter människor sig till de agrara rötterna. Medan hälsoaspekten var viktig för många 

intervjuade, så log betoningen starkast på förhållandet mellan traditionella 

produktionsmetoder och smaken av maten. De ville att maten skulle smaka som de föreställde 

att den smakade i det förflutna. Undersökningen tyder på att konsumenterna vill bevara 

traditionell finländsk matkultur, och kopplar ihop förståelser av lokal mat med nationell 

matkultur, produktion, samt kulturarv och traditioner. Analysen tydde även på att 

konsumtionen av lokal mat är nostalgiskt, och kopplat med autenticitet genom föreställningen 

om att det förflutna var en tid då ’’äkta’’ mat fanns (Autio, Collins, Wahlen & Anttila, 2013). 

 

Kaisa Tiusanen (2018) har undersökt diskurser förknippade med autenticitet och nostalgi som 

legitimerar ekologisk och närproducerad mat. Detta gjordes genom att studera hurdana 

betydelser anknutna till tid, plats, tillhörighet och det förflutna som används för att definiera 

mat som en värdefull kulturprodukt. Materialet bestod av artiklar i Helsingin Sanomat 

gällande ekologisk och närproducerad mat. Kulturella betydelser gällande smak och 

naturlighet utgjorde centrala element i analysen. Det visar sig att ekologisk och närproducerad 

mat som koncept användes ofta då man hänvisade till betydelser om naturlighet och ekologisk 

konsumtion. Enligt Tiusanen är mat politiskt och fyllt med betydelser och anknytningar till 

makt. Trender, fenomen och livsstilar gällande mat i media innehåll förankrar sig i 

samhälleliga diskurser om kulturella förhandlingar, som i sin tur definierar hurdan mat som 

människor uppskattar och till vilka gastronomiska gemenskaper de lokaliserar sig själva.  

 

Tiusanens (2018) analys visar att texterna i Helsingin Sanomat använde fyra olika diskursiva 

medel för att legitimera ekologisk och närproducerad mat. Hen skilde åt diskurser som 

förknippade maten med att vara trendigt, rent, autentiskt samt nostalgiskt. Hen fokuserade på 

de två sistnämnda, och påvisar att de autentiska diskurserna använde sig av vissa geografiska 
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platser där maten producerats och dess ursprung för att legitimera dess autentiska status. Även 

gamla traditioner gällande maten fungerade som en legitimerande diskurs. Maten definierades 

alltså som autentisk genom hänvisningar till tradition och historisk kontinuitet. Som 

närproducerad mat definierades såväl bakgårdens grönsaker som till och med mat producerat i 

Finland. Diskurserna om autenticitet definierades även genom teman kring hantverk, 

personlighet och simpelhet. Gränser dras mellan överstatlig industriell massproduktion och 

med kärlek skapad värdefull mat. Den komplexa industriella produktionen ersätts med 

enkelhet och kvantitet med kvalitet. Enkelheten kan visa sig i såväl produktionen som i 

tillredningen eller serveringen av maten. Till ekologisk och närproducerad mat hör även 

plockandet/jagandet av egen mat samt dess tillredning genom ansträngning. Autenticitet är i 

tillägg till historik, lokalitet och hantverk även gemenskap och personlighet mellan 

producenten och konsumenten av maten. Diskurserna kring nostalgi vilade på kopplingar till 

den romantiska landsbygden, agrarsamhällets gamla goda tider, den tappade naturen och 

återupplivningen av det förflutna. Även i dessa diskurser betonades självnärdhet.     

 

Johanna Mäkelä och Mari Niva (2020) har studerat mat som en kulturell produkt som 

innehåller både en symbolisk och konkret sida till sig. Kategoriseringar, regler, tabun, 

gränsdragningar, vanor och normer som har med mat att göra kan berätta en del om 

människors liv samt deras kulturella uppläggning. Mat både förenar och särskiljer människor. 

I konsumentsamhället skapar människor sina identiteter och strukturerar sin omvärld genom 

bland annat sina konsumtionsvanor. Renhet är ett sätt att kategorisera mat på. Mäkelä och 

Niva analyserade regeringens livsmedelspolitiska rapporteringar från åren 2010 och 2017 

samt en konsumentenkät från år 2018, och analysen visar att ren och oren mat fungerar som 

ett verktyg för att skapa nationell identitet och nationell självkänsla i Finland. Som ett resultat 

har det uppstått representationer av finsk mat som rent, i kontrast till klassificerandet av 

utländsk mat som orent. I de flesta kulturer accepteras inte all mat som ätbart, vilket tyder på 

att matvanor är kopplade med den sociokulturella omgivningen. Förståelser av mat är 

hopknutna med klassificeringar gällande ätbart och icke ätbart samt gränsdragningar och 

distinktioner.  

 

Enligt Mary Douglas (2000; ref. Mäkelä & Niva, 2020) behövs klassificeringar gällande mat 

på grund av dess funktion som en skapare av social ordning. Regler och tabun gällande renhet 

och smuts skapar gemensamma värden och stärker gemenskapen. Matens naturlighet och 
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renhet är dock tolkningsbara begrepp. Naturligheten och renheten definieras ofta enligt vad 

som är hälsosamt och därmed acceptabelt inom en viss diet (Mäkelä & Niva, 2020).  

Ett sätt att studera renhet är enligt Helena Siipi (2016; ref. Mäkelä & Niva, 2020) genom att 

skilja åt tre betydelseskapande element hos ren mat. Renhet står i motsats till smuts, oklarhet 

och överskott. Mat kan vara smutsigt från mikrober eller skadliga kemikalier som fattas från 

ren mat. Maten skall inte vara oklar utan ha en klar identitet, vara klassificerad och avbilda en 

idealtyp för sin sort, vars ingredienser är begränsade. I ren mat bör det inte heller finnas 

överlopps ting. Dessa kategoriseringar överlappar dels varandra, och är sammankopplade med 

ideal gällande naturlighet och autenticitet.  

 

I Mäkeläs och Nivas (2020) analys av regeringens rapporteringar kommer det bland annat 

fram att renhet användes som ett retoriskt medel för att förespråka den inhemska 

livsmedelsindustrin och dess kvalitet, dock utan att ens definiera vad renhet var. Renhet 

användes även i koppling med närproducerad och organisk mat, trots att de inte påstods som 

renare än på övriga sätt producerad mat. Renheten kopplades också med välmående och 

naturen. Renhet sammanställdes med föreställningar gällande etik, ansvarsfullhet, hälsa och 

naturen. Genom dessa föreställningar skapade man uppfattningar om den inhemska matens 

överlägsenhet i jämförelse till utländsk mat, som i sin tur framställdes som ett sämre alternativ 

med tanke på hälsa, säkerhet, djurens välmående, kvalitet, smak och ekonomiska aspekter. 

I konsumentenkäten visar det sig att över fyra av fem ansåg matens renhet vara viktigt. Nio av 

tio ville äta ren mat. Fyra av fem ansåg att finsk mat är rent. För kvinnor var renheten 

viktigare än för män. Kvinnor trodde även i större grad att finsk mat är renare än utländsk. 

Statistiskt fanns det inte signifikanta skillnader då det kom till ålder. Enkäten berättade inte 

vad som enligt deltagarna utgör ren mat, men renhetens viktighet korrelerade med positiva 

inställningar gentemot inhemskhet, säkerhet, närproduktion, ekologisk produktion samt 

avsaknaden av raffinering och tillsatsämnen. 

 

Finländare föredrar alltså enligt dessa analyser och undersökningar inhemsk mat, och 

använder sig nationalistiskt resonerande då det gäller val av mat. Inhemsk mat är kopplat med 

betydelser om bland annat lokalitet, tradition, nostalgi, autenticitet, självnärdhet, renhet och 

naturlighet. 

 

Enligt analyserna räknas alltså inhemskt producerad mat som lokal mat. I och med att den 

avgörande faktorn för preferens verkar vara matens inhemskhet eller finskhet, så torde 
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landskap utgöra ett effektivt sätt att förmedla denna information i reklam. Landskap kanske 

inte explicit kan uttrycka till exempel traditionella produktionsmedel, men de kan referera till 

det förflutna på ett sätt som kan antyda tradition och kontinuitet. I den nästa delen skall jag 

redogöra för forskning inom den finska landskapsforskningen, och de sätt genom vilka de kan 

kommunicera betydelse åt dess åskådare. 

 

 

3.2  Landskapets betydelser i den finländska kontexten 

 

Enligt Maunu Häyrynen bör man för att undersöka ett landskap se det som en semiotisk text, 

som ett kodat teckensystem (Häyrynen, 2005, s. 25). Petri Raivo delar denna åsikt och menar 

att då vi ser på ett finskt landskap, ser vi samtidigt på alla bilder, associationer, texter, minnen 

och historier som tidigare lagrats inom oss. Landskapets kulturella associationer är delvis 

subjektivt och anknutet till en individs livshistoria, men även intersubjektivt och bundna till 

gemenskapens sociokulturella faktorer. (Raivo, 2000, s. 341, 343.) 

 

Till nationalism hör tanken om ett gemensamt geografiskt område och en gemensam historia. 

I tillägg till konkreta geografiska gränser så innehåller den nationella identiteten även en 

förställd geografisk aspekt, i form av olika platser eller landskap, där nationens förflutna och 

kulturarv ses rotade i. Det finska landskapet som vi känner det idag är i stort sätt en produkt 

av 1800-talets autonomiska tid. Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius skrifter och 

illustrationer var banbrytande i denna aspekt. Avbldningar av sjöar, bergsryggar, herrgårdar, 

bruk och agrara bondelandskap fanns med bland de tidiga skildringarna. Senare avbildades 

även mindre idylliska, hotande landskap som symboliserade Finlands vilja till självständighet 

gentemot Ryssland, genom skildringar av till exempel vildmarker, naturens faror och urskog. 

Trots landskapens nostalgi och ålder så har de inte ändrat betydelsefullt, och är än markanta 

för den nationella kulturen idag. (Raivo, 2000, s. 344 – 346.) 

 

Associationer eller betydelser som anknyts till landskap är starkt bundna till historia, tradition 

och det förflutna. Denna tidsmässiga dimension påverkar däremot våra upplevelser. Den 

kunskap, känsla eller uppfattning vi har om historien är en del av landskapets förtrollning. 

Landskapets aura föds genom uppfattningen av historian och traditionen som anknyts till den. 

Landskapet är även en del av nationens förflutna. Anknytningen av det förflutna med en 
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fysisk plats är ett centralt element för nationell identitet. Landskapen finns tidsmässigt i det 

förflutna, men är ändå fysiskt belägna i nutiden. Genom detta anknyts det historiska alltså till 

nutiden. Den nostalgiska och traditionella aspekten av landskap bär även med sig en vilja att 

återgå till det förflutna och dess värden. (Raivo, 2000, s. 348 – 350.)  

 

Maunu Häyrynen har studerat finska kollektiva symboliska landskap genom att fokusera på 

dess ideologiska makt som en skapare av betydelser. Makten baserar sig på uppfattningen om 

landskapens verklighet, vilket naturaliserar dess politiska budskap, samtidigt som den 

positionerar betraktaren som ett nationellt subjekt. Landskap är en av de flera sorterna av 

nationella representationer som överskrider samhällsklasser som ett uttryck av kollektiv 

gemenskap och identitet, och har således karakteriserats som något självklart och permanent 

(2005, s. 27). 

 

Det finska landskapet har konstruerats som en del av en bredare process av nationsskapande, 

vars syfte har varit att illustrera den abstrakta nationen och förbinda den till en plats och tid 

(Häyrynen, 2005, s. 13). 

 

Nationallandskap handlar förenklat om en kollektiv föreställning av ett finskt nationellt 

landskap som en del av representationen av finskhet. Dessa förställningar skapar tillsammans 

en helhet i form av en bilduppsättning eller katalog av landskap, som i sista hand definierar 

enskilda nationella landskap. Dessa förställningar är inte statiska, utan uttrycks kontinuerligt 

(Häyrynen, 2005, s. 21). 

 

Ett gemensamt drag för nationella landskap är att de anses legitima inom de ikraftvarande 

konventionerna som gäller inom bilduppsättningen eller landskapskatalogen. Från varandra 

avvikande skildringar av landskap knyts på detta sätt ihop till en logisk helhet av 

representationer, och bildar normen för nationella landskap. I detta fall representeras landskap 

metaforiskt. Landskap kan även skildras metonymiskt, det vill säga genom att låta en liten del 

av ett landskap representera en större helhet (Häyrynen, 2005, s. 34). 

 

Det nationella landskapet framställer nationen som överhistorisk och naturlig, men innehåller 

även en tidslig dimension. Det förflutna kan visa sig i landskap i form av kvarlevor och 

tecken på det förgångna, eller berättelser och myter som det kopplas med. Vissa syftar till 

ursprungsmyter eller ödesdigra stunder i nationens historia, medan andra kan hänvisa till 
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kontinuitet genom livsstil och traditioner. Konkret kan det handla om antikvariska objekt, 

ruiner eller gamla byggnader. Även hela områden som bebyggelser eller olika 

markanvändningar, som till exempel byar eller lövängar, kan ses som produkter av en viss 

livsstil och således även som bevismaterial för livsstilen. Landskap kan även representera hela 

tidsperioder som de associeras med (Häyrynen, 2005, s. 139 – 140).    

 

Uppsättningen eller katalogen av landskap fungerar som ett representationssystem på grund 

av dess retoriska övertygelse. Genom att uppvisa nationellt utrymme i form av 

sammankopplande landskapsskildringar, skapas ett nationellt narrativ rotat i fysiska platser, 

som överstiger de konstgjorda nationella gränserna, de regionala obalanserna och 

klasskillnaderna inom nationen (Häyrynen, 2005, s. 183). 

 

Pauline von Bondsdorff hävdar att det går att skilja åt de finska landskapen genom natur-

kultur dialektiken. Det går att skilja åt vildmark från kultiverade landskap som domineras av 

fält, och byar eller städer (2005, s. 47). Indelningen av det nationella rummet i olika områden 

har skett på basis av både historisk, etnografisk och geografisk kunskap. Dessa har i sin tur 

påverkat uppsättningen av landskapsskildringar (Häyrynen, 2005, s. 185). 

 

Landskap i den finska kontexten är alltså effektiva sätt att förmedla gemenskap, ursprung, 

tradition och historisk kontinuitet. Landskapen kan indelas i olika kategorier som förmedlar 

olika betydelser för åskådaren, och är bundna till kollektiva föreställningar. De nationella 

landskapen representerar alltså finskhet. 

 

 

3.3  Forskningsproblemet 

 

Efter att ha presenterat teorier som förknippar nationalism med mat och landskap, samt 

redogjort för tidigare forskning av mat och landskap i den finska kontexten kan vi kort 

sammanfatta det som genomgåtts hittills.  

 

Nationen och nationella identiteter återskapas alltså bland annat genom de vardagliga 

representationer, påminnelser och utföranden som tar nationen förgivet. Detta sker på grund 

av nationalismens ideologiska och hegemoniska kraft som naturaliserar nationen. Detta 
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förekommer även inom kommers och livsmedelsindustrin, där både produkter och 

konsumenter kan tilltalas nationellt, vilket tillåter människor att återskapa både betydelser av 

nationen och deras tillhörighet till den genom konsumtion. Finländare använder sig av 

nationalistiska resonemang då de konsumerar, och föredrar inhemska livsmedelsprodukter. 

Betydelser av inhemsk mat är kopplade med bland annat lokalitet, tradition, nostalgi, 

autenticitet, självnärdhet, renhet och naturlighet. Landskap med dess representativa potential 

för den nationella platsen, gemenskapen samt dess förflutna, torde då fungera som utmärkta 

representationer för inhemskhet. I och med att både mat och landskap innehåller nationella 

betydelser anknutna till plats och tid, anser jag att det är värt att analysera dessa element 

tillsammans i den finländska kontexten. De kommer samman i reklam av inhemsk mat. 

 

Mina forskningsfrågor lyder således enligt följande: 

Hurdana landskap skildras i reklamerna, och vilka är deras kulturella betydelser? 

Vilka betydelser ges åt inhemsk mat i reklamerna, och vad är deras koppling till landskapen? 

 

 

4. Material och Metod 

 

4.1  Material och avgränsning 

 

Som material för analysen har jag valt reklamer från företaget Valio. Valio var år 2019 det 

största företaget inom den finska livsmedelsindustrin med en omsättning på 1 787 000 000 

euro (Arbets- och näringsministeriet, 2020, s. 33). Finländare har även valt Valio den åttonde 

gången i rad till Finlands mest ansvarsfulla varumärke år 2021 (Valio, 2021). Jag har valt just 

Valio på grund av dess dominanta position inom den finska livsmedelsindustrin. En analys av 

dess reklamer kan således reflektera sådana representationer som finländare är attraherade av 

och anser betydelsefulla. 

 

Materialet består av reklamklipp från Valios Youtube-kanal. För att avgränsa materialet läste 

jag först igenom introduktionerna till Valios 16 varumärken på deras hemsida. Jag valde att 

analysera sådana varumärken som på något sätt nämner deras finskhet/inhemskhet. Jag gjorde 

detta på grund av att det är livsmedlens inhemskhet och dess uttryck i form av landskap i 

reklamerna som intresserar mig.  
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Åtta stycken brand, alltså hälften av varumärkena nämnde dess inhemskhet på något sätt i 

deras introduktionstexter. Dessa var Aura, Luomu, Oivariini, Polar, Koskenlaskija, 

Oltermanni, Onni och Hyvä suomalainen Arki. Utav dessa varumärken fanns inga reklamer 

av Onni och Hyvä suomalainen Arki på Valios Youtube-sida. Dessa varumärken lämnades 

alltså bort från analysen. 

 

För att avgränsa själva materialet från Youtube-sidan, valde jag att analysera reklamer som är 

15 sekunder långa och längre. Jag gjorde detta eftersom längre klipp helt enkelt hinner berätta 

mera. De få korta reklamerna som uteblev på grund av detta kunde inte bidra med mycket 

med tanke på mina forskningsproblem, i och med att de oftast endast bestod av en avbildning 

av produkten.  

Jag valde endast reklamer, inte till exempel informativa klipp eller dylikt material. Det skulle 

alltså handla om en explicit reklam.  

Ifall det förekom två eller flera versioner av en och samma reklam, valde jag den längsta 

versionen för att ha mera material att analysera.  

Jag valde de tre nyaste reklamerna från varje varumärke som var 15 sekunder långa eller 

längre. 

 

För att inte analysera reklamer som inte innehåller någon intressant information med tanke på 

mina frågeställningar utförde jag en preliminär innehållsanalys för att rota bort onödiga 

reklamer. Samtidigt kunde jag testa min hypotes om att det förekommer uttryck av 

inhemskhet i form av landskap i sådana reklamer vars varumärken betonar deras inhemskhet. 

För att göra detta skapade jag ett kodningsschema. Jag är alltså intresserad över uttryck av 

inhemskhet i form av landskap i reklamerna. Vad utgör då ett inhemskt landskap? I enlighet 

med tidigare forskning gällande landskap, skapade jag tre värden inom variabeln landskap. 

Finlands landskapsskildringar kan enligt Maunu Häyrynen delas in i tre olika kategorier: det 

urbana, den agrara landsbygden och den perifera vildmarken (2005, s. 157). 

Variablerna fick bli staden, landsbygden och vildmarken. Som kriterium var att landskapen 

måste vara identifierbara som finska landskap. Ifall jag var osäker, klassificerade jag 

landskapet som oklart och lämnade bort reklamen från materialet.  

 

Efter att ha analyserat det färdiga kodningsschemat lämnade jag bort sådana reklamer som 

inte avbildade ett tydligt finländskt landskap. Som ett resultat föll ytterligare 6 reklamer bort. 
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Jag blev alltså kvar med 12 stycken reklamer, som är upplagda till Valios Youtube sida 

mellan 26.8.2014 och 27.1.2020. Reklamerna tillhör varumärkena Aura (2 reklamer), Luomu 

(2 reklamer), Oivariini (2 reklamer), Polar (3 reklamer) och Koskenlaskija (3 reklamer). 

 

 

4.2  Semiotik 

 

Inom en inriktning av kommunikationsstudier som kallas den semiotiska skolan, definieras 

kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. Inriktningen fokuserar på hur texter 

samverkar med människor för att skapa betydelser. Inom inriktningen studerar man text och 

kultur främst genom semiotik (Fiske, 1997, s. 12 – 13).  

 

Enligt Norman Fairclough demonstrerar semiotisk forskning textanalysens betydelse inom 

medians sociokulturella forskning genom att avslöja sambandet mellan texter och ideologier, 

maktrelationer samt kulturella värden (1997, s. 39).  

 

Semiotiken är enligt John Fiske (1997, s. 61) studiet av tecken. Den studerar tre 

huvudområden: 

För det första studerar man själva tecknet, dess förmåga att förmedla betydelse och hur den 

relaterar till människan den som använder det.  

För det andra studerar man de koder och system inom vilka tecken organiseras. Här handlar 

det om de sätt som koder skapats för att möta en viss kulturs behov, eller för att utnyttja de 

tillgängliga kommunikationskanaler som finns för deras förmedling. 

För det tredje studeras kulturen inom vilka dessa koder och tecken arbetar. Kulturen är i sig 

beroende av användningen av koderna och tecknen för sin egen existens och form. 

 

All kommunikation omfattar tecken och koder. Fiske hävdar: ’’Tecken är konstruktioner eller 

handlingar som hänvisar till något annat än sig själva, de är med andra ordbetecknade 

konstruktioner. Koder är de system i vilka tecken organiseras och som bestämmer hur tecken 

kan relateras till varandra’’ (1997, s. 12). Hen fortsätter med att hävda att överföring och 

mottagning av tecken och koder är utövning av sociala relationer, som i sin tur förutsätts för 

att kulturer skall överleva. Kommunikation kan således definieras som ’’social samverkan 

med hjälp av meddelanden’’ (1997, s. 12). 
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Semiotik lägger alltså tonvikten på kommunikation som skapande av betydelser. För att 

kommunikation skall kunna äga rum, måste man skapa ett meddelande med hjälp av tecken. 

Meddelandet stimulerar mottagaren att skapa en betydelse som relaterar till betydelsen som 

avsändaren skapade i första hand. Desto mera avsändaren och mottagaren delar samma koder 

och teckensystem, desto närmare kommer deras betydelser gällande meddelandet (Fiske, 

1997, s. 60).  

 

För att studera betydelse och tecken måste man behandla tre olika element. Det handlar om 

tecknet, vad det hänvisar till och vem som avsänder det. Ett tecken är något som vi kan 

uppfatta med våra sinnen, och som hänvisar till något annat än sig själv (Fiske, 1997, s. 62).  

  

En av semiotikens grundare, Ferdinand de Saussure, intresserade sig för det strukturella 

förhållandet mellan tecken, människor och objekt. Hen hävdade att ett tecken består av dess 

fysiska form samt en mental föreställning förknippat med denna.  

Ett tecken eller objekt innehåller alltså enligt de Saussure en betecknande och betecknad 

form. Det betecknande är tecknet som vi uppfattar det med våra sinnen medan det betecknade 

är vår mentala föreställning om det som tecknet hänvisar till. Den mentala föreställningen 

delas i stort sätt av medlemmarna i en kultur som använder samma språk. 

Hen intresserade sig även av tecknens förhållande till varandra. Det betecknade är de mentala 

föreställningarna som vi använder för att dra gränser mellan olika kategorier och på så sätt 

göra verkligheten förståelig. Ett teckens mentala föreställning eller betydelse bestäms alltså 

inte av tecknets natur, utan av gränsdragningar mellan andra besläktade föreställningar inom 

samma system. (Fiske, 1997, s. 62 – 63, 66, 68.) 

 

Saussure var dock främst intresserad av teckens lingvistiska elementet istället för relationen 

mellan tecknet och läsarens sociokulturella beläggning. Fokus log på texten och inte på dess 

samverkan med läsarens sociala och kulturella erfarenheter och förväntningar. Roland Barthes 

utvecklade dock en modell bestående av två ordningar av beteckning, det vill säga denotation 

och konnotation, där dessa element inkluderas (Fiske, 1997, s. 117). 

 

Det som Saussure intresserade sig för var förhållandet mellan det betecknande och det 

betecknade inom tecknet, samt deras förhållande i den externa verkligheten. Detta handlar om 

beteckning av den första ordningen, och kallas av Barthes för denotation. Det handlar alltså 
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om tecknets tydliga och förnuftiga betydelse. Konnotation handlar om beteckning av andra 

ordningen. Det innebär hur tecknet samverkar med användarens kulturella betydelser. Det 

konnotativa är subjektivt och även kulturspecifikt. Medan det denotativa behandlar vad som 

avbildas, handlar det konnotativa om hur det avbildas. (Fiske, 1997, s. 117 – 120.) 

I tillägg till konnotation tar Barthes upp myter för att förklara hur tecken fungerar i den andra 

graden av beteckning. ’’En myt är en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar 

någon aspekt av verkligheten eller naturen. Primitiva myter handlar om livet och döden, 

människor och gudar, gott och ont. Våra sofistikerade myter handlar om manlighet, 

kvinnlighet, om familjen, om framgång…’’ (Fiske, 1997, s. 121).  

Myter är alltså sätt för kulturer att begreppsliggöra eller förstå något fenomen, samtidigt som 

de får fenomenen att framstå som naturliga. Medan konnotationen kan ses som det 

betecknandes betydelse av andra ordningen så kan myter ses som det betecknades betydelse i 

den andra ordningen (Fiske, 1997, s. 121). 

Barthes nämner även ett tredje sätt genom vilken beteckning av den andra graden kan ske, det 

vill säga det symboliska. ’’Ett föremål blir till en symbol när det genom konvention och 

användning erhåller en betydelse som gör att den kan stå för något annat’’ (Fiske, 1997, s. 

125). 

En symbol har alltså inget samband eller ingen likhet med tecknet, utan dess betydelse skapas 

i och med att människor bestämt vad den skall stå för och kommunicera (Fiske, 1997, s. 69).  

 

Min analys kommer att luta på en kombination av Saussures och Barthes teorier om tecknet. 

Jag kommer att analysera betydelser av både landskap och inhemsk mat genom att först 

identifiera de betecknande och betecknade formerna av dessa uttryck. Det handlar alltså om 

denotation, beteckning av den första ordningen. Praktiskt taget innebär det de påtagliga eller 

uppenbara elementen i reklamerna. Efter det kan jag undersöka och analysera beteckningen 

av andra ordningen, det vill säga konnotationen av identifierade audiovisuella elementen. Då 

handlar det om att analysera elementens bibetydelser, som i sin tur beror på det kulturella 

sammanhanget och hur de framställs.  

 

Utöver dessa begrepp vill jag utforska begreppet metonymi.   

 

Metonymi är ett begrepp som innebär att en del av något får stå för helheten. Det går alltså ut 

på att plocka en del av verkligheten och låta den representera helheten. Valet av metonym är 
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därmed viktigt, i och med att vi använder den som utgångspunkt då vi skall konstruera den 

återstående okända delen av helheten som lämnats bort (Fiske, 1997, s. 130). 

 

I och med att jag skall undersöka representationer, så kan begreppet metonymi upplysa vad 

det är som väljs att representera en större helhet, och vad som inte uppvisas i reklamerna. Då 

kan jag även analysera vad som anses viktigt i just den kontexten. 

 

En annan synvinkel jag vill ta med är kategoriseringen av koder.  

 

Koder är alltså de system inom vilka tecken är organiserade. De handlar således om 

teckensystem. Systemen styrs av regler som medlemmarna i ett samhälle har godkänt (Fiske, 

1997, s. 91).  

 

Koder kan indelas i flera olika kategorier. För det första kan man tala om begränsade och 

utvecklade koder.  

Den begränsade koden är enkel, förutsägbar, konkret och riktad mot sociala relationer. Den 

begränsade koden stärker sociala relationer och grupptillhörighet medan den begränsar 

individuella skillnader. Detta sker genom att hänvisa till likheter mellan talaren och lyssnaren. 

Den begränsade koden förlitar sig på en lokal kulturell identitet med gemensamma 

förutsättningar, associationer, intressen och erfarenheter. 

Den utvecklade koden är däremot mer komplicerad, oförutsägbar, individuell och abstrakt. 

Den lägger tyngden på talaren som en individuell person istället för som en del av en grupp, 

och betoningen av individuella erfarenheter och åsikter. Den utvecklade koden förutsätter 

formell utbildning i och med att de måste läras in (Fiske, 1997, s. 99 – 101). 

 

För det andra kan man tala om breda och smala koder, som är nära besläktade med de tidigare 

nämnda begränsade och utvecklade. Skillnaden är, att medan de begränsade och utvecklade 

koderna syftar till kodens natur och vilka sociala relationer den pekar på, så berör breda och 

smala koder publikens natur. 

Breda koder riktas mot en masspublik och är relativt heterogen. De är tilltalande och socialt 

orienterade, i och med att de hänvisar till vad gemenskapen inom ett samhälle har gemensamt. 

De är oftast institutionellt belagda då individualismen minimeras. 

Publiken är inte bara mottagare, utan även källan till meddelandet. Ifall ett massmeddelande 

skall tilltala publiken så måste handla om allmänt intresse. Det som meddelandet handlar om 
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och hur det framställs är viktigt. Mönster av känslor, attityder och värderingar som finns inom 

en kultur förmedlas via meddelandet, och leder tillbaka till kulturen varifrån den har sitt 

ursprung. Breda koder är alltså beroende av publikens förväntan av bekräftelse och 

återförsäkring inom meddelandet. 

Smala koder är däremot riktade mot en mindre, specifik publik, och är individualistiska och 

personorienterade. De kräver inlärning för att förstås, är socialt särskiljande, och publiken 

förväntar sig att kommunikationen skall förändra eller berika dem. (Fiske, 1997, s. 103 – 

107.) 

 

I och med att jag skall analysera så kallade koder i reklam av Finlands största 

livsmedelsbolag, så utgår jag ifrån att det skall handla om begränsade och breda koder. 

Genom att använda begränsade och breda koder når man alltså ut till mera människor, och det 

torde vara reklamernas slutgiltiga syfte. Dessa kodtyper förlitar sig på det gemensamma inom 

kulturella identiteter, och reflekterar således de dominanta värdena i samhället. 

 

 

4.3  Multimodal analys 

 

Texter vars meningsskapande sker genom mer än en semiotisk kod kallas multimodal. Genom 

en multimodal analys kan man undersöka de olika betydelsegivande komponenterna i texten 

samt deras sam- och växelverkan (Kress & Leeuwen, 2006, s. 177). En text är kort sagt ett 

teckensystem som förmedlar betydelse. Det kan handla om såväl tal, skrift, bild, film eller 

andra kulturprodukter (Bergström & Boréus, 2018, s. 21). 

 

Texter som innehåller flera olika former av kommunikation är alltså multimodala. Det kan 

alltså handla om såväl bild, film, musik, tal och skrift. Multimodal analys kan användas om 

man vill studera texters kulturella, sociala och historiska sammanhang. Det kan handla om till 

exempel frågan om hur en text skapar en viss representation av verkligheten. Denna 

representation är bunden med intressen och maktrelationer som påverkar skapandet av själva 

texten. Texter reflekterar alltså ofta existerande uppfattningar om hur verkligheten ser ut i det 

sociala sammanhanget som texten skapats inom (Björkvall, 2009, s. 8, 10). 
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En annan benämning för multimodala texter är visuella texter (Bergström & Boréus, 2018, s. 

358). 

 

Jag kommer alltså att analysera allt audiovisuellt material i reklamerna. Den grundläggande 

kategorin som kvantifieras, det vill säga landskap, är dock endast visuell. Men då jag 

analyserar landskapens och den inhemska matens bibetydelser så inkluderas även övriga 

semiotiska uttryck. 

 

 

4.4  Innehållsanalys 

 

I allmänna termer går innehållsanalys ut på att koda olika element i den text man studerar, och 

sedan kvantifiera dem. Med andra ord räknar eller mäter man hur ofta de kodade innehållet 

förekommer i texten. Det handlar då om explicita uttryck som kan identifieras och räknas. För 

att utföra en innehållsanalys behöver man skapa ett kodningsschema som beskriver det som 

skall kvantifieras. Innehållsanalysen kan tillämpas på vilka slags texter som helst, det vill säga 

bilder, filmklipp, tidningstexter med mera. Det som räknas eller mäts väljs beroende på 

forskningsfrågan. Metoden tillämpar sig för att söka upp mönster i större material, men kan 

även kombineras med andra metoder för att uppnå en djupare nivå av analys. (Boréus & 

Bergström, 2018, s. 50 – 52.) 

 Genom att räkna frekvensen av förekommande element i en text kan man alltså lättare dra 

slutsatser från analysen (Boréus & Bergström, 2018, s. 63).  

 

Vid en visuell analys är innehållsanalysen ett empiriskt samt objektivt tillvägagångssätt för att 

kvantifiera audiovisuella representationer genom definierade och pålitliga kategoriseringar. 

Metoden går ut på att först utveckla en hypotes eller förväntning gällande väl definierade 

variabler. Den är komparativ i och med att genom att endast räkna frekvensen på en variabel 

inte isolerat kan berätta mycket. Innehållsanalysen används alltså för att testa komparativa 

hypoteser genom kvantifiering av kategorier av påtagligt innehåll. Innehållet kan bestå av vad 

som helst för visuell eller verbal information som innehåller betydelse. Variablerna består 

däremot av olika värden som är unika för variablerna. Varje variabel är logiskt eller 

konceptuellt självständig från de övriga, medan värdena i de olika kategorierna är ömsesidigt 

uteslutande. För att kontrollera självständigheten av variablerna kan man försöka ersätta ett 
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värde från en variabel med ett värde från en annan variabel. (Jewitt & Leeuwen, 2001, s. 13 – 

16.) 

 

Det är svårt att dra en gräns mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Även i en kvalitativ 

forskning kan det vara bra att använda sig av kvantitativa metoder. Även hypoteser eller 

testandet av påståenden kan höra till kvalitativ forskning. Innehållsanalysen är flexibel både 

metodologiskt och teoretiskt (Seppänen, 2005, s. 146).   

 

Innehållsanalysen går alltså ut på att identifiera och räkna påtagliga element i ett meddelande. 

Det handlar med andra ord om kvantifiering av det denotativa i beteckning. Trots detta kan 

analysen även avslöja mönster och förekomst av konnotativa värderingar. Till exempel en 

överrepresentation av något i ett meddelande kan tyda på dess höga sociala värde (Fairclough, 

1997, s. 181 – 182). 

 

Med hjälp av innehållsanalysen kan man alltså kvantifiera representationer. Forskaren kan 

sedan tolka de betydelsegivande elementen i texten genom kvalitativa metoder som till 

exempel semiotik, för att dra slutsatser om vad det man kvantifierat innebär (Jewitt & 

Leeuwen, 2001, s. 27). 

 

Innehållsanalysen har använts för urvalet av materialet, och jag kommer även att använda den 

i analysen genom att kvantifiera landskap. I den övriga delen av analysen som fokuserar på 

landskapens och den inhemska matens konnotationer så kommer jag inte att utnyttja 

innehållsanalysen. Istället tillämpar jag den semiotiska metoden. 

 

 

4.5  Representationer 

 

I och med att jag i grund och botten kommer att undersöka representationer av olika slag, 

presenterar jag till näst de grundläggande principerna gällande begreppet. 

 

Enligt Fairclough representeras världen på ett visst sätt i vilken som helst del av vilken som 

helst text. Då man analyserar texter kan man särskilja mellan skillnader av representationer 

genom att tala om olika diskurser. Diskursbegreppet hänvisar i denna kontext till ett särskilt 
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språkbruk som anknyter till en viss representation eller social praxis. Till alla representationer 

hör vissa synvinklar, värden och avsikter. Inom kommunikationsstudier handlar det alltid om 

att värdera och jämföra olika representationer. Man väger vad som inkluderas och exkluderas, 

vad som prioriteras, varifrån de härleds, samt vilka intressen och aktörer som påverkar deras 

framförning och format. (1997, s. 14, 59, 66.) 

 

Även Stuart Hall (1999, s. 98) definierar diskurser som ett visst sätt att representera något. 

Med andra ord så är diskurser en gruppering yttranden som tillåter språkbruk eller 

representation om ett visst ämne. När man yttrar något om ett visst ämne inom en viss diskurs, 

så tillåter diskursen ett visst synsätt om ämnet medan den förnekar andra förhållningssätt. 

 

Representation är enligt Hall förknippat med kultur i och med att kultur handlar om delade 

betydelser och en gemensam världssyn. Kulturer skapar dessa betydelser med hjälp av språk. 

Språk används genom tecken och symboler, och innefattar såväl tal, skrift, bilder som ljud. 

Dessa används för att förmedla betydelse åt medmänniskor. Språk fungerar således 

representativt, och är centralt för betydelseskapande (1997, s. 1). 

 

Det är genom sättet som vi representerar saker, som sakerna får sin innebörd eller betydelse. 

Dels ger vi betydelse åt saker genom den tolkningsram som vi bär med oss till dem, dels 

genom hur vi använder dem, och dels genom hur vi representerar dem.  

Medlemmar i en kultur bör dela en uppsättning av begrepp, föreställningar och idéer som i sin 

tur möjliggör medlemmarnas mer eller mindre gemensamma verklighetstolkning och 

världsbild. De delar med andra ord samma kulturella koder. För att kommunicera dessa 

betydelser krävs även att medlemmarna delar en lingvistisk kod. Med detta syftas inte enbart 

till ett visst språk, utan även de betydelser som bör tolkas för att förstå varann. 

Språk fungerar alltså genom representationer, i och med att språk står för något vi vill 

förmedla eller uttrycka. Med språk syftar man alltså både till tal, skrift, bilder eller ljud som 

förmedlar betydelse. Språket kan liknas till symboler eller tecken, i och med att de 

representerar någon betydelse. (Hall, 1997, s. 3 – 5.) 

 

Representation innebär alltså språkbruk för att säga något betydelsefullt om världen åt andra, 

samt skapandet och utbytet av betydelse mellan medlemmar i en kultur. Den använder sig av 

tecken som står för eller representerar saker (Hall, 1997, s. 15). 
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Betydelsen av en sak uppstår genom dess repetitiva representation på ett visst sätt, vilket leder 

till att den betydelsen framstår som naturlig och oundviklig. Betydelsen konstrueras alltså 

genom representation, och fastställs sedan genom en kod som skapar förbindelser mellan 

tecken och det konceptet som de förknippas med (Hall, 1997, s. 21).  

 

I alla kulturer finns dock en mångfald av olika betydelser och sätt att tolka eller representera 

saker (Hall, 1997, s. 2). 

 

Genom att undersöka representation kan man till exempel studera hur, med vilka medel och 

från vems perspektiv som median skapar och presenterar verkligheten (Seppänen, 2005, s. 

77).   

 

 

5. Analysresultat 

 

5.1  Städer 

 

Enligt Laura Kolbe har städer relativt sent blivit finländska symboler och delar av den 

nationella identiteten. Från och med 1960-talet har urbanisering, kulturella revolutioner och 

levnadsstandardens höjning fört fram urbana värden som individualistisk och modern livsstil, 

kulturell mobilitet, rationalitet, internationalitet och tolerans i Finland. Stadskulturen har 

påskyndats efter året 1995 och den europeiska integrationen och följt in på 2000-talet (2005, 

s. 31, 35). 

 

Skildringar av städer förekom i 8 av 12 reklamer. Helsingfors fanns avbildat i fyra stycken 

reklamer, Åbo i två stycken och Tammerfors i en reklam. Det kvarblivande urbana landskapet 

gick inte att identifiera i och med att det endast handlade om en innergård.  

 

Det mest avbildade landskapet i Finland sedan 1800-talets början har konsekvent varit 

Helsingfors, och speciellt senatstorget och södra kajen (Eskola, 1999; ref. Häyrynen, 2005, 

s.72). Även andra offentliga byggnader, monument och gatuvyer har avbildats, som till 

exempel Åbo med sin domkyrka och Tammerfors med sin fors och sina fabriker. Städer har 
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överlag varit signifikanta mål för porträtt, fastän naturlandskap överskrider stadsskildringarna 

i antal (Häyrynen, 2005, s. 34).  

 

Helsingfors domkyrka förekom i tre av de fyra reklamer som avbildade Helsingfors, medan 

Senatstorgets kvarter skildrades i en av reklamerna. 

Enligt Laura Kolbe (2005, s. 33) är Finlands centrala urbana landskap förknippat med 

senatstorget. Kollektiva minnen förknippade med Senatstorget i Helsingfors berättar om 

Finlands förstatligande, uppbyggandet av den nationella identiteten och formandet av 

civilsamhället. Domkyrkan representerar det spirituella centrumet, och universitetets 

huvudbyggnad den civiliserade vaggan. Torget kom att ge uttryck åt historien. Torget har 

varit scenen för bland annat akademiska firanden, kejserliga besök, militärparader och 

protester. Senatstorget är även omringat av andra statliga och nationella symboliska 

byggnader som till exempel Riddarhuset, Ständerhuset, Finlands bank, Nationalarkivet, 

Presidentslottet och Finska litteratursällskapet. 

 

Åbo domkyrka förekom i två stycken reklamer som avbildade städer.  

Laura Kolbe (2005, s. 34). hävdar att Åbo har som Finlands äldsta stad kommit att 

representera en nationell kulturell vagga och historisk kontinuitet. Staden märks av dess å, 

samt domkyrkan som har blivit en nationell helgedom. 

 

En av skildringarna skedde i reklamen: ’’Kiitos! – mykkäfilmi – Aura’’: 

 

En svartvit smalfilm med dess rafflande ljud avbildar den trekantiga Aura osten. Den börjar 

tala men man kan inte höra talet för att filmen är så gammal. Istället står det text i nedre 

kanten av filmen. En piano spelar i bakgrunden för att skapa ljud ovanpå filmen. I texten står: 

’’Kiitos, että rakastat, vaikka olen homeessa, ja on niin paljon populaa, joka mua kaupungilla 

himoaa. Kiitos että rakastat’’. Sedan uppenbarar sig ett paket med Valio Aura i bilden och en 

text som lyder: ’’Kiitos että rakastat’’ och ’’Vihattu ja rakastettu jo 80 vuotta’’. På ostpaketet 

finns Auras logo och Åbo Domkyrka avbildat samt en text på både finska och svenska som 

lyder: ’’Blåmögelost med anor från 1935’’. 

 

Den svartvita filmen tyder på att det är fråga om något gammalt. Åbo Domkyrka lokaliserar 

däremot produkten i något familjärt och historiskt. Syftandet till anor och de många år som 

osten producerats konnoterar tradition och rötter. Samtidigt som reklamen ger uttryck åt 
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produktens inhemskhet genom avbildningen av Åbo domkyrka, så fungerar den även som en 

banal påminnelse om den finska nationella identiteten som rotad i en geografisk plats med 

historia. 

 

Den andra reklamen som avbildar Åbo domkyrka var: ’’Vuoripeikkojen Tanssi – Aura’’: 

 

Edvard Griegs stycke ’’I bergakungens sal’’ börjar spela. Aura osten avbildas i sin trekantiga 

form i en skog omringad av trekantiga träd. Sedan skildras smulor av osten koreografiskt 

dansandes till musiken mot en blå bakgrund. Smulorna skapar former av hjärtan och ordet 

’’Kiitos’’. Sedan samlar sig smulorna för att forma den hela osten och den får sitt omslag på 

sig. Därefter avbildas ost paketet och texten: ’’Vihattu ja rakastettu jo 80 vuotta’’. På ost 

paketet finns Auras logo och Åbo Domkyrka avbildat samt en text på både finska och svenska 

som lyder:’’Blåmögelost med anor från 1935’’.  

 

Redan namnet Aura tyder på Aura å i Åbo, och uttryckes således dess ursprung. Denna 

reklam var identisk till den föregående i sin förmåga att uttrycka landskap. Det klassiska 

stycket kan ju tänkas representera något gammalt och med högt kulturellt värde. Genom att 

sammankoppla det med Åbo domkyrka så bestyrker den effekten som kyrkan skapar med sina 

betydelser om kultur och historia.  

 

Genom användningen av bekanta stadslandskap och symboliska monument som påminner om 

nationens förflutna och dess kollektiva minnen, lokaliseras både nationen och produkten till 

fosterlandet i reklamerna. Landskapen uttrycker alltså semiotiskt att vi befinner oss i Finland. 

 

De urbana stadsskildringarna var dock i nästan alla fall kopplade till andra sorters landskap. 

Endast i två av åtta fall förekom det endast urban miljö. Dessa var reklamerna för Aura osten, 

vilka dessutom var till stor del animerade. I ytterligare ett fall skildrades både det urbana och 

vildmarken. Vanligast var skildrandet av det urbana och landsbygden tillsammans. Detta 

förekom i fem av åtta reklamer som avbildade urbana landskap.   

 

Enligt Pauline von Bonsdorff har vildmarks- och landsbygdslandskap blivit till något som 

finländare bär inom sig istället för att faktiskt finnas där. Betraktaren är distanserad från 

landskapet, men kan trots det se landskapet som det egna ursprungsläget och fosterlandet, 

som den egna språngbrädan (von Bondsdorff, 2005, s. 48). 
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Detta tema syntes i till exempel reklamen ’’Valio Polar – Luonnostaan vahva’’: 

 

En kvinna väntar ensam på spårvagnen en mörk kväll vid hörnet av Snellmansgatan och 

Regeringsgatan, precis bredvid Senatstorget i Helsingfors. Ett paket ost syns i hens 

handväska. En stämningsfull instrumentell version av låten ’’Missä tuulet kohtaa’’ börjas 

spela. Hen ser upp mot himlen där polarsken börjar uppenbara sig. De lyser upp gatorna. 

Det börjar snöa och blåsa. En uggla dyker upp på en gren som växer ur en av byggnaderna. 

En flock vargar springer längsmed hustaken. En flock med renar uppenbarar sig för kvinnan 

och en av dem närmar sig och möter hens blick. Kvinnan ser tillfreds ut och tittar belåtet upp 

mot himlen medan vinden viner och snön piskar. Musiken intensifierar. Sedan avbildas 

Senatstorget och Domkyrkan från luften under polarskenet och stjärnhimlen. Valio Polars 

logo kommer upp med texten: ’’Luonnostaan vahva’’. 

 

Ett typiskt stadslandskap finns även där skogen och staden möts, det vill säga i förorten 

(Kolbe, 2005, s. 35). En av de stadsskildrande reklamerna ägde rum i Helsingfors förort.  

 

Förorten avbildades i reklamen ’’Kesämuisto – Valio Oivariini 40 vuotta’’: 

 

En pappa står i köket och breder smör över pannan i sällskap av mamman och en dotter. 

Sonen kommer in i köket och pappan ser leende ner mot hen. Ett lugnande pianostycke börjar 

spela i bakgrunden. Till näst skildras pappans barndom med sin kompis. De möter varandra 

på en innergård i förorten. Sedan spelar fotboll på Britas sandplan. I nästa scen springer de 

uppför trapporna i pappans höghus. Mamman hälsar honom välkommen: ’’Moi kulta’’. 

Pojken frågar:’’Voiks toi syödä meillä?’’. Mamman svarar: ’’No käsien pesulle sitten ensin’’. 

I nästa scener leker pojkarna i naturen, åker på en liten flotta i en bäck, bråkar med grannens 

flickor, och simmar i en bäck. Pojkarna springer till innergården där mamman har stekt 

plättar. ’’Saaks toi taas syödä meillä?’’ ropar pojken. ’’Tottakai’’ svarar mamman 

skrattande. Sedan tältar pojkarna, och i nästa scen är de ute och fiskar. De hämtar fångsten 

hem till mamma. Sedan serveras fisken, men plötsligt är vi i nutiden, och kompisen är vuxen 

och på middagsbesök hos pappans familj. Hela familjen sitter samlad vid bordet. Kamraterna 

ser leende på varandra och så skildras paret som barn än en gång. En text uppenbarar sig: 

’’Kesä pysyy meissä’’ och: ’’Voittamaton maku, 1979, 40 vuotta’’. 
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Naturnärhet, nostalgi, och agrara värden som gemenskap och gästvänlighet (Korkiakangas, 

2005) uttrycks i denna reklam. I tillägg uttrycks den agrara nostalgin även genom 

självnärdhet, och konceptet av ’’äkta’’ mat som själv plockat/jagat/fiskat.  

 

Ett annat exempel som förtydligar den agrara nostalgin är i reklamen: ’’Valio Koskenlaskija – 

Vahva vaikutus aidosta juustosta’’: 

 

En smalfilm projicerar en svartvit film på en duk. Filmen visar en skogshuggare som flottar 

en logg. Smalfilmen gör ett rafflande ljud och det utspelas gammal finsk valsmusik med dålig 

kvalité, som om det kom från en gammal grammofon och skiva. Kameran vänder och avbildar 

tre personer i stadsmiljö på en innergård som ser på filmen och dippar chips i Koskenlaskija 

dipp. På paketet avbildas en flottare i en fors. En röst säger: ’’Maailma ja Koskenlaskija 

muuttaa muotoaan, mutta maku pysyy. Vahva vaikutus aidosta juustosta jo vuodesta 1933’’. 

En text uppenbarar sig där det står: ’’Vahva vaikutus aidosta juustosta’’. 

 

Reklamen refererar till det förflutna genom det som Pekka Virtanen (2005, s. 51 – 52) kallar 

för flottar romantik, med vilket han syftar till försöken att återuppliva landsbygden under 

1950-talets urbanisering. Enligt honom har flottningen av loggar inspirerat flera 

nationalromantiska filmer genom åren. 

 

Filmen förmedlar alltså en sorts agrar nostalgi. Man betonar även tradition genom att hänvisa 

till hur länge osten producerats. Även i denna reklam talas om ’’äkta’’ ost, vilket enligt 

analysen av Autio m.fl. Anttila (2013) kopplas till finländarnas föreställningar om autentisk 

och lokal mat. Produktens namn Koskenlaskija refererar även till et nationalromantisk 

landskap. 

 

Ett till exempel av kopplingen mellan staden och landsbygden finns skildrat i reklamen: 

’’Kohtaamisia metrossa – Valio Luomu’’: 

 

En man hoppar på metron i Helsingfors. Hen säger: ’’Joko olet maistanut Valio Luomun 

herkullisia välipalauutuuksia. Niiden maku tulee luomumarjoista ja hedelmistä, sekä tietysti 

puhtaasta suomalaisesta luomumaidosta’’. Ett lugnt pianostycke börjar spela. En kvinna 

sätter sig mitt emot honom i tåget. De äter sina kvarkar och samtalar. En bild uppenbarar sig 

som avbildar Helsingfors horisont med domkyrkan i mitten. På bilden finns varumärkets logo 
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samt texten: ’’Puhtaasta suomalaisesta luomumaidosta’’. Sedan ändrar horisonten och byts 

till ett fält på landsbygden.   

 

Här drar man paralleller mellan ekologisk produktion och renhet. Även ursprunget av 

produktens ingredienser härleds till fältet som avbildas i slutet. Domkyrkan står ståtligt i 

mitten av bilden då landskapet ännu avbildar Helsingfors. Renheten betonas i denna reklam. 

 

Enligt Maunu Häyrynen (2005, s. 185) har finska urbana landskap delats in i tre distinkta 

områden. Helsingfors har som huvudstad med dess nationella institutioner kommit att främst 

representera makt, Åbo den långa kulturella traditionen, och Tammerfors teknisk-ekonomisk 

framgång.  

 

Representationerna av städer förekom alltså sällan ensamma utan landsbygden eller 

vildmarken. Endast i fallen av Aura reklamerna där Åbo domkyrka skildrades. Detta kan tyda 

på att det inhemska måste bestyrkas utöver stadslandskap genom hänvisningar till 

landsbygden eller vildmarken. I fallet av Åbo domkyrka så verkade den räcka som en 

beteckning. En sorts agrar nostalgi uttrycktes genom att syfta till landsbygden genom till 

exempel svartvit film eller konkreta avbildningar av landsbygden eller agrara värden. 

 

 

5.2  Landsbygden 

 

Landsbygden var skildrad i 6 av 12 reklamer.  

 

Landsbygden har varit ett viktigt element i den nationella landskapsskildringen. Skildringarna 

förankrar en abstrakt nation i landsbygdsgemenskapens- och landskapets fasta och bestående 

mark. Den har fungerat som en stabil balanserare mellan det urbana och perifera. 

Landsbygden skapar en autentisk motsats till städer, genom att fungera som en befolkad men 

oförfallen zon som bevarat traditionerna. Den är även en motsats till det perifera i och med att 

den är befolkad, civiliserad och kultiverad (Häyrynen, 2005, s. 162). 

 

Efter den nationalromantiska tiden avbildades den idylliska landsbygden som en tidlös och 

bekymmerslös plats, där kärnfamiljen blomstrar och vardagens rutiner utförs genom 
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traditionella medel. Det bondska levnadssättet och kulturlandskapet har blivit en representant 

för den finska landsbygden. Den kanske aldrig har funnits, men trots det existerar den ständigt 

(Korkiakangas, 2005, s. 38). 

 

Landsbygdens romantisering har förankrat sig i verkligheten i den mån att majoriteten av 

finländare faktiskt bodde där tills 1960-talet. Efter det har landsbygden kontinuerligt 

avbefolkats. Medlemskapet i EU år 1995 förde med sig nya ändringar i form av krav på stora 

produktionsenheter vilket var främmande för många jordbrukare. Till exempel skötare av 

nötkreatur var vana vid att igenkänna varje djur som individer med egna namn och 

personligheter (Korkiakangas, 2005, s. 38 – 39). 

 

Pirjo Korkiakangas hävdar att dagens landsbygd än i nutid bär med sig de positiva 

associationerna genom vilka finskhet och den nationella identiteten skapades och bestyrktes 

under 1800-talets slut och 1900-talets början. Bilden om finskhet, ett gemensamt folk med 

dess språk och kultur förankrades i landsbygden och dess landskap. Bilden av ett idylliskt, 

harmoniskt, människonära och gemenskapligt liv i landsbygdens vackra landskap och natur 

har etablerat sig i det gemensamma kollektiva minnet. Till exempel Zacharias Topelius, Elias 

Lönnrot, Johan Ludvig Runeberg, Axel Gallén-Kallela och Eero Järnefelt har bidragit till 

skapandet av den finska nationalidentiteten genom sina skildringar av den symboliska 

landsbygden (2005, s. 36). 

 

Även enligt Maunu Häyrynen (2005, s. 185) har landsbygden som ett medlande område 

mellan städerna och vildmarken kommit att representera tradition och kontinuitet. 

 

Detta skildras i reklamen ’’Oivariinin tarina – Valio Oivariini’’: 

 

En man står i en stor butik framför en kylhylla med smör. Hen plockar upp smörpaketet 

medan en röst börjar berätta om hur smöret skapats. Kameran följer bakvänt med lastbilen 

som transporterar smöret. Den åker förbi en äng med en häst, en större äng med en ladugård, 

tills den kommer till en fabrik. På lastbilen finns en bild av stor smörklick på ett bröd och 

texterna: ’’Oivariini’’ och ’’Aito maku puhtaasta luonnosta’’. Rösten säger: ’’On ainakin 

viisi asiaa, miten Oivariini eroaa muista levitteistä. Se saapuu kauppaasi läheltä, sillä 

jokainen Oivariini syntyy Seinäjoen tehtaalla kotimaisin voimin’’. Smöret produceras på 

löpande band, och rösten säger:’’Eikä Oivariini koskaan sisällä lisäaineita, vaan vain 
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tuoretta voita ja rypsiöljyä kotimaisilta tiloilta’’. Kameran följer med lastbilen som åker förbi 

en man som inspekterar sina gula blommor på ett stort fält. Lastbilen åker förbi ett till fält 

med betande kor. Slutligen kommer lastbilen till sin ursprungsplats vid ’’Jaskaran tila, 

Hameenkyrö’’,  där en jordbrukare vinkar iväg den. I nästa scen sitter jordbrukaren i 

sällskap av ett äldre par, två barn och en kvinna bredvid ett rött trähus. Rösten som visar sig 

vara den gamla mannen vid bordet säger: ’’Ja siksi siinä on voittamaton maku’’. Han ger ett 

bröd med smör till en av barnen som upprepar: ’’Siksi siinä on voittamaton maku’’. Fåglarna 

kvittrar och de breder nöjda smör över sina havremackor och äter dem. I en text som 

uppenbarar sig står det: ’’Tuoreesta voista ilman lisäaineita’’.  

 

I reklamen betonas även närhet till både primär- och sekundärproduktionen. Smöret kommer 

från ’’nära’’, oberoende hur långt det vore från butiken till fabriken i Seinäjoki. I denna 

kontext verkar närproducerat syfta på att det är producerat i Finland. Detta stöds av Tiusanens 

(2018) analys som refererades till tidigare, där det kom fram att inhemskt producerad mat 

räknas som lokalproducerat bland konsumenter. Även den sociala närheten till jordbrukaren 

som producerar smöret betonas som en motvikt mot den ansiktslösa massproduktionen. 

Reklamen presenterar en specifik plats och gård varifrån ingredienserna kommer, och rotar 

således produkten i en bekant plats. Kontinuitet och tradition uttrycks genom att avbilda tre 

generationer som tillsammans delar en måltid vid gården. Även i denna reklam talar man om 

’’äkta’’ smak. 

 

Som en motreaktion till landsbygdens förtvinande har intresset för att bo och leva enligt den 

agrara livsstilen ökat. Den fungerar som motsats till den urbana livsstilen. 

Landsbygdsnostalgin förmedlas dels via median. Sommarstugor fungerar i denna kontext som 

en konkretisering för den agrara nostalgin. Lugnet, naturnärheten, sökandet efter sina rötter 

och modellen för så kallat äkta levande tillåter en slags återupplevelse av livsstilen. Denna 

nostalgi används även för att kommersialisera landsbygden och dess traditioner. I flera 

kontexter skildras landsbygden än idag i ett romantiskt ljus. Den är ett traditionellt 

glesbefolkat landskap med röda hus, åkrar, sjöar, skogar och präglat av gemenskap, 

gästvänlighet, trygghet, renhet och äkthet (Korkiakangas, 2005, s. 40 – 41).      

 

Detta tema kunde urskiljas i reklamen ’’Heijastuksia – Valio Luomu’’: 
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Ett lugnt pianostycke börjar spela. En bred äng under solnedgången avbildas. En kvinna 

leder sin cykel längs med en grusväg bredvid ängen. Hen är klädd i gummistövlar och cykelns  

korg är lastad med majskolvar, mjölkdunkar och tomatplantor, som om de var köpta rakt från 

lantbrukaren. Hen berättar: ’’Mä haluan tietää mistä mun ruoka tulee, ja että se on puhdasta 

Koska hyvä ruokahan on puhdasta. Niinhän se on’’. Hen ser till höger, och fångar sin egen 

reflektion i ett fönster, samtidigt som man hör spårvagnens skenor gnida mot varann. 

Reflektionen visar att hon är på grusvägen vid åkern, men då man filmar kvinnan framifrån 

är hen plötsligt i Helsingfors. Spårvagnen åker förbi, och mjölkdunkarna har förvandlats till 

mjölkkartonger som man kan köpa från butiken. I nästa scen sitter ett gammalt par på en 

bänk vid Kajsaniemiviken i Helsingfors. Kvinnan ger en fil burk åt mannen.  Mannen  ser mot 

viken, och i hans glasögon syns reflektionen av en ko som betar på en äng. Han säger: 

’’Minulle se on eläinten hyvinvointia’’. I nästa scen stiger en annan man in i metron. Hen 

sätter sig och plockar fram en fil burk från sin ryggsäck. Hen säger: ’’Siinä on hyvä maku ja 

se on jotenkin mun juttu’’. Hen lägger på sina hörlurar och från dem hörs fågelkvitter. 

Samtidigt ser mannen ut genom fönstret på tåget, och tittar in i skogslandskapet. Hen möter 

en flickas blick och de ler och skrattar. Mannen säger ’’Jokaiselle se on oma valinta, ja 

jokaisella valinnalla on merkitystä. Valio Luomu’’. En bild uppenbarar sig som avbildar 

Helsingfors från distans, med domkyrkan i mitten. Sedan ändrar landskapet diskret för att 

avbilda en idyllisk sommaräng. I bilden syns texten: ’’Jokaisella valinnalla on merkitystä’’. 

 

I reklamen uttrycker kvinnan att hon vill veta varifrån hens mat kommer, och att det är rent. 

Hen säger det medan hen befinner sig på landsbygden vid en åker, vilket tyder på att det är 

matens ursprungsplats. Både kvinnan och maten förankras alltså i det romantiska 

landsbygdslandskapet. En sorts agrar nostalgi uttrycks genom att de avbildade personerna på 

något sätt drömmer om att befinna sig på landsbygden. Kvinnan föreställer sig gå bredvid den 

idylliska ängen, den gamla gubben ser reflektionen av betande kor, och den tredje mannen hör 

fågelkvitter från sina hörlurar.   

 

Reklamen reflekterar även betydelser som enligt tidigare forskning av bland annat Mäkelä & 

Niva (2020), Tiusanen (2018) och Collins m.fl. (2013) anknyter finsk mat med att vara rent, 

lokalt, säkert och gott. Matkorgen med mjölkdunkarna tyder även på att kvinnan handlat rakt 

hos producenten, vilket står i kontrast till den ansiktslösa konsumtionen av massproducerade 

produkter som säljs i butiker. Detta reflekterar även de finländska konsumenternas vilja att 

stöda den lokala ekonomin. 
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Maunu Häyrynen hävdar att betydelser gällande finska städer i vissa kontexter kan framföras 

negativt, till exempel genom att syfta till städers bristande finskhet eller trängsel (2005, s. 

185). Den sistnämnda reklamen representerar detta i viss mån. Då tränger dock landsbygden 

och symboliskt in i staden, och påminner oss om både produktens samt folkets ursprung och 

rötter. 

 

 

5.3  Vildmarken 

 

Vildmarken avbildades i 5 av 12 reklamer. Den finska vildmarken har varit ett viktigt tema 

inom det nationella tänkandet, och kan antyda på finländarnas fyndighet, kreativitet och 

ihärdighet (von Bondsdorff, 2005, s. 47). Den har även kommit att representera gränser, 

extremiteter, naturresurser samt politisk, ekonomisk och kulturell expansion (Häyrynen, 2005, 

s. 185). 

 

Ett gott exempel är reklamen: ’’Isoisältä opittua – Joonas Knuutinen – Valio Koskenlaskija’’: 

 

Stränginstrument spelar stämningsfull musik i bakgrunden. Två unga män packar sina saker 

in i en bil och åker in i skogen. De stannar bilen vid en vägkant efter ett tag och vandrar in i 

skogen. Bild från luften avslöjar en sjö omringad av skog. En gammal mans röst börjar 

berätta: ’’Ei metsä vastaa, niinkun sinne huudetaan. Se vastaa jos se niin haluaa. Me voidaan 

tehdä metsää tutuks vaikka koko meidän elämän, mutta me ollaan silti aina sen armoilla. 

Sinne ei mennä takki auki, vaan nöyrästi lakki kourassa’’. Männen fyller en kanister med 

vatten från en fors, och värmer det över en öppen eld. 

Rösten fortsätter: ’’Mut heti kun me uskalletaan antautua metsälle, on sillä myös enemmän 

annettavaa meille. Metsä antaa voimaa ja mielenrauhaa, merkitystä ja sisältöä meidän 

elämään’’. En av männen tillreder mat över den öppna elden och äter den från en kopp gjort 

av trä. Rösten fortsätter: ’’Metsässä me voidaan elää meidän koko keholla, meidän kaikkien 

aistien varassa. Siellä me kuullaan ne kaikki kaukaisimmat äänet, maistetaan ne 

pienimmätkin pisarat, ja tunnetaan sellaisiakin voimia, joita ei muualla kuin luonnossa 

tunneta. Ajan saatossa me ollaan sokeuduttu niille kaupungissa, mutta metsässä ilman niitä 

me ei osattais olla’’. En av männen fiskar vid forsen och fångar en fisk. Sedan plockar de 
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något från en buske. Rösten avslutar: ’’Avaa siis sun silmät. Vedä syvään henkeä. Tunnustele, 

maistele, ja vaan kuuntele. Koti ei ole siellä missä sä asut, se on siellä missä sä olet’’. En 

öppen brasa sprakar, och männen grillar sin fisk över glöden. En text uppenbarar sig: 

’’Vahva vaikutus sukupolvelta toiselle’’, och sedan Valio Koskenlaskija logon med texten: 

’’vuodesta 1933’’. 

 

Enligt Pekka Virtanen (2005, s. 49 – 50) är skogen en symbolisk skattekista för finländare, 

vars landskapsskildringar innehåller en farlig men samtidigt tämjbar natur. Till den finska 

nationalromantiska tanken har det hört att man lever hälsosammare och noblare i naturen än i 

staden. Skogen har varit en viktig del av den nationella självkänslan. Till exempel Lönnrots 

Kalevala och Runebergs dikter har spelat en roll i skapandet av detta nationallandskap. 

 

Kalevala som utgavs för första gången år 1833, var en diktsamling av Elias Lönnrot. Den var 

skriven genom att binda ihop och redigera berättelser och sägner som Lönnrot samlat under 

sina resor i Finland. Den bevisade att det finska folket hade en egen historisk och uråldrig 

kultur. Enligt uppfattningarna på 1800-talet måste varje nation som uppnått betydelsefulla 

andliga prestationer ha ett eget nationalepos, eller åtminstone sådana dikter som kunde utgöra 

en grund för ett epos. Genom Kalevala bevisade Lönnrot att Finland tillhör dessa nationer. 

(Laaksonen, 2005, s. 13 – 14.) 

 

Utöver självnärdhet i form av fiske och, samt tillredning av den egna maten genom 

traditionella medel så understryks enkelhet i reklamen. Mannen äter sin soppa från en träslev. 

Även kontinuitet och tradition genom att referera till mannens farfar. Han berättar om 

stadsbornas alienation från naturen, och naturens potentiella kraft. Den gamla mannens 

berättelse slutar med att syfta till naturen som hemmet.  

 

Teman som behandlade självnärdhet, ihärdighet och enkelhet syntes även i reklamen: 

’’Myrsky – Valio Polar Saaristo’’: 

 

En fiskare lyfter sina nät under en hemsk storm i det öppna havet. Låten: ’’Missä tuulet 

kohtaa’’, spelar i bakgrunden. Han kämpar mot naturens krafter medan fiskebåten kastas 

fram och tillbaka på grund av vågorna, och ger efter sig ett krigsropsliknande vrål. Han når 

till stranden under gryningen, och sätter sig utmattad ner på marken. Låttexten sjungs: 
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’’Taivahalla tummana tuulet käy, minä vaan en taivu koskaan’’. Mannen bryter en bit ost med 

en kniv på ett träblock. 

 

I reklamen uttrycks utöver den finska perifera naturen med dess faror även självnärdheten 

genom fiske. Han får äta efter att han ansträngt sig, vilket står i enlighet med Tiusanens 

(2018) analys gällande betydelser kopplade med närproducerad mat. 

 

En till skildring av vildmarken skildrades i reklamen: ’’Koskenlaskija Tuntematon – Valio 

Koskenlaskija’’:   

 

En finsk soldat springer längs med en bäck till en grupp andra soldater. Han säger andfått: 

’’Saatte keittoon Koskenlaskijaa’’. De springer i skogen förbi ett filmteam och når fram till 

ett fältkök där en kvinna serverar dem soppa från en stor kanister. Sedan avbildas ett paket 

med Valio Koskenlaskija Tuntematon Sotilas. På paketet sitter en finsk soldat på en hög med 

loggar. På en text står det: ’’Vahva vaikutus ruokaan sukupolvelta toiselle’’. En röst säger: 

’’Valio Koskenlaskija Tuntematon sotilas. Nyt kaupoissa. 

 

Reklamen skildrar en finsk historisk händelse i form av fortsättningskriget, och påminner om 

det nationella förflutna, samt dess hjältar. Den ger även produkten en historia och lokaliserar 

den. Reklamen betonar dock att händelsen sker i nutid genom bland annat produktionsteamet 

och fältköksan som är modernt klädd. Genom detta anknyter man det historiska till nutiden. 

Kontinuitet och tradition konnoteras även genom att syfta till generationer. 

 

Ett till exempel är reklamen: ’’Nuotio – Valio Polar Leppäsavu’’: 

 

En grovhuggen man sitter vid en öppen brasa vid en skärgårdsklippa i sällskapet av en hund. 

En trumma slår i takt till en flöjts toner. Musiken låter traditionell och har en klang av 

folkmusik. Bredvid sig har han ett fiskespö, en kopp gjort av trä och en gammal kaffepanna. 

Sedan skär hen en bit ost som ligger på en träbit med en kniv, lägger det på ett rågbröd och 

äter. En röst säger: ’’Maista uutta leppäsavustettua Valio Polar juustoa. Nyt viipaleena’’. På 

en text i bilden står det: ’’Puhtaan pohjoisen jäljittelemätön maku’’. 

 

I reklamen tyder man på självnärdhet genom att avbilda ett fiskespö och den öppna brasan. 

Enkelheten uttrycks med en kopp av trä, och osten som serveras från en bit träd. Folkmusiken 



 

 43 

med trumman och flöjten skapar en traditionell atmosfär, och syftar på något uråldrigt. Man 

betonar plats genom att hänvisa till den rena norden. Redan produktens namn Polar tyder på 

en viss geografisk plats i Finland. Samtidigt presenteras ett nationalromantiskt 

skärgårdslandskap. 

 

 

6. Slutsatser och sammanfattning 

 

Forskningsfrågorna jag ville besvara i denna avhandling var alltså: 

 

Hurdana landskap skildras i reklamerna, och vilka är deras kulturella betydelser? 

Vilka betydelser ges åt inhemsk mat i reklamerna, och vad är deras koppling till landskapen? 

 

Efter att ha utfört en semiotisk analys av materialet drar jag följande slutsatser: 

 

Romantiska nationallandskap förekom i totalt tolv av aderton reklamer som ursprungligen 

valts till materialet på basis av en hypotes. På grund av det snäva urvalet kan man knappast 

göra några slutsatser gällande denna siffra, men landskapen som analyserats kan däremot 

berätta något om dess betydelsefullhet för den nationella identiteten, och för dess beteckning 

av inhemskhet.  

 

Stadslandskap var det mest förekommande i det analyserade materialet. I totalt åtta stycken 

reklamer av tolv representerades städer. Dominerande representationer i stadslandskapen var 

de kulturella symbolerna i form av Helsingfors domkyrka och Åbo domkyrka. Dessa 

skildringar påminner om nationens kollektiva förflutna, och rotar den kollektiva gemenskapen 

i en bekant miljö. Även Senatstorget, Tammerfors industriella landskap och Helsingfors 

förorter skildrades. Genom dessa bekanta representationer återskapas en viss kollektiv 

betydelse av finskhet genom landskapen och dess betydelser. De symboliserar i enlighet med 

den tidigare forskningen (Kolbe, 2005 & Häyrynen, 2005) bland annat makt, kultur, 

industrialism och kontinuitet. Genom användningen av dessa landskap i reklam bidrar de till 

lokaliseringen och autentiseringen av just vår nation i en värld som består av andra nationer. 

Samtidigt uttrycker de vissa kulturella och nationella betydelser. Skildringar av städer var 

oftast kopplade med landsbygden, vilket å ena sidan kan syfta till matens ursprung, men även 
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en sorts agrar nostalgi. Den nostalgiska aspekten i städer bestyrktes genom till exempel 

konkreta representationer av minnen och ljud som anknyter till landsbygden. Människor i 

reklamen avbildades även föreställa sig vara på landsbygden, eller drömde om att befinna sig 

där. Även vildmarken trängde in i staden i en av reklamerna i form av norrsken och vilda djur 

som vargar och renar. Stadslandskapens historia betonades konkret utöver det symboliska 

genom till exempel svartvit film och klassisk musik.  

 

Landsbygden var representerad i sex stycken reklamer. Landsbygden har alltså utgjort en 

viktig del av den nationella identiteten och det kollektiva minnet (Korkiakangas, 2005). 

Landsbygden skildrades oftast som en lugn, sorglös, idyllisk och gemenskaplig plats. Detta 

gjordes genom representationer av bland annat fält, åkrar, röda hus, lador, kor, hästar, lekande 

barn och fågelkvitter. Även kontinuitet och tradition var ett tema som skildrades genom att 

avbilda flera generationer av jordbrukare. Landsbygden representerades även som en gammal 

plats genom att skildra det genom en svartvit film. De agrara värdena som självnärdhet, 

gemenskap och gästvänlighet betonades dock även i andra landskapsskildringar än 

landsbygden.  

 

Vildmarken var även den representerad i sex stycken reklamer. Här betonades naturens faror 

men även ett lugn och en symbios mellan människan och vildmarken. De avbildade 

människorna verkade oftast göra sig hemma i vildmarken. Vildmarken var en plats för 

naturresurser, vilket förkroppsligades genom att plocka och fiska mat. I vildmarken 

representerades även en historisk händelse i form av fortsättningskriget, vilket berättar om det 

kollektiva förflutna samt dess hjältar.  

 

Vad gäller de betydelser som gavs åt inhemsk mat, så stod representationerna till stor del 

överens med den tidigare forskningen. Indikationer om en så kallad agrar nostalgi uttrycktes i 

flera fall genom till exempel självnärdhet, närhet till primärproducenten och simpelhet.  

 

Betydelser kopplade med självnärdhet uttrycktes genom att plocka sin egen mat och fiske. 

Uttrycket ’’äkta’’ förekom ofta i samband med maten. Även renhet och avsaknaden av 

tillsatsämnen betonades. Även flera representationer av enkelhet förekom och uttrycktes 

genom att till exempel servera maten från bland annat träbitar och träslevar. Uttryck av 

närheten till primärproducenten var också ett sätt att förmedla betydelse om lokal och 

autentisk mat. Även avbildningen av nostalgiska minnen och återupplivning av det förflutna 
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användes för att uttrycka dessa betydelser. Den tappade naturen och stadens alienation från 

den betonades och reflekterade dels den agrara nostalgin. 

 

Landskapens anknytning till, och kommunikation av betydelser gällande inhemsk mat 

handlade det inte enbart om representationerna av landskapen i sig, utan även om vad som 

skedde och uttrycktes i dessa landskap. 

 

Trots att stadslandskap förekom i flest reklamer (8 av 12), så förekom de sällan ensamma utan 

andra representationer av landsbygden eller vildmarken. Som undantag var de två reklamer 

som avbildade Åbo domkyrka. Den agrara nostalgin uttrycktes i stadslandskap genom till 

exempel avbildandet av personer som föreställde sig vara på landsbygden och i närheten av 

primärproducenten.  

 

I representationer av landsbygden betonades bland annat renhet, tradition och kontinuitet. 

Dessa aspekter kommunicerades genom att bland annat hänvisa till livsmedlens renhet eller 

avsaknaden av tillsatsämnen, och genom att presentera konkreta platser där maten produceras. 

Även närhet till producenten betonades i flera fall. Genom representationer av den romantiska 

landsbygden betonades således de kulturella betydelser som finländare anknyter med lokal 

och autentisk mat. 

 

I vildmarken betonades självnärdhet och plockandet/jagandet av den egna maten samt dess 

tillredning genom ansträngning. Även enkelheten var ett förekommande tema genom 

serverandet av maten från till exempel träbitar eller träslevar. Även nordens renhet uttrycktes i 

flera fall. 

 

Sammanfattningsvis var representationerna av landskap till största delen kopplade till staden 

och dess symboliska monument, men även till stadens alienation från landsbygden och 

vildmarken. Staden var alltså en plats varifrån man ville bort. I kontexten av inhemsk mat 

innebär det att man ville komma närmare så kallad lokal, autentisk och äkta mat, vilket finns 

på landsbygden och i vildmarken, och uttrycker en sorts agrar nostalgi. Detta uttrycktes 

genom att referera till det förflutna och till tradition. Betydelser som finländare kopplar med 

lokal och autentisk mat användes i reklamerna för att uttrycka produktens kvalitet. 

Analysresultaten tyder på att både landskap och mat, samt deras växelverkan i den finländska 

kontexten förhandlar och återskapar vissa kulturella och nationella betydelser som anknyter 
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till tid och plats, genom vilka nationen och den nationella identiteten förhandlas och 

reproduceras. Representationerna tillåter nationens förankring i en specifik geografisk plats 

med sin egen historia. Genom att analysera inhemsk livsmedelsreklam kan man belysa ett av 

de vardagliga sätten genom vilka dessa betydelser förmedlas till människor. 

 

Med tanke på fortsatt forskning, skulle det kunna vara betydelsefullt att forska vidare kring 

kopplingarna mellan landskap, mat och nationalism. 

Sambandet mellan geografin samt topografin av ett land, och mat samt nationalism kan 

belysas med hjälp av konceptet terroir. Den förklarar sammankopplingen av jorden och 

skörden, och därmed även maten som produceras av skörden. Terroir är på så sätt förknippat 

med den romantiska uppfattningen om nationen och dess hemland (Itchijo & Ranta, 2019, s. 

9). Tidigare forskning (Mäkelä & Niva, 2020) tyder på att renhet är ett kvalitativt sätt att 

beskriva både den finska naturen och maten, vilket är en slutsats som även denna studie delar. 

Därför skulle det vara intressant att närma sig konceptet terroir från ett renhetsperspektiv, 

vilket potentiellt kunde belysa de kulturella gränsdragningarna som görs för att skapa 

nationell gemenskap genom mat och geografi i Finland.  
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Material 

 

Heijastuksia – Valio Luomu  

Uppladdat 2.10.2017 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=DVo3fj084Ck 

 

Isoisältä opittua – Joonas Knuutinen – Valio Koskenlaskija  

Uppladdat 7.7.2017 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=GkOKmvTuPFo 

 

Kesämuisto – Valio Oivariini 40 vuotta 

Uppladdat 25.1.2019 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=GPWslLzgIUw 

 

’’Kiitos!’’ – mykkäfilmi – Aura 

Uppladdat 1.12.2015 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=Bln26n8-HmQ 

 

Kohtaamisia metrossa – Valio Luomu  

Uppladdat 2.10.2017 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=t5avTvVde9o 

 

Koskenlaskija Tuntematon – Valio Koskenlaskija  

Uppladdat 29.9.2017 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=8QITMyJaVg8 

 

Myrsky – Valio Polar Saaristo 

Uppladdat 10.9.2015 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=xcctdl54nhw 

 

Nuotio – Valio Polar Leppäsavu 

Uppladdat 26.8.2014 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=k4dXDtRBxh4 

https://www.youtube.com/watch?v=DVo3fj084Ck
https://www.youtube.com/watch?v=GkOKmvTuPFo
https://www.youtube.com/watch?v=GPWslLzgIUw
https://www.youtube.com/watch?v=Bln26n8-HmQ
https://www.youtube.com/watch?v=t5avTvVde9o
https://www.youtube.com/watch?v=8QITMyJaVg8
https://www.youtube.com/watch?v=xcctdl54nhw
https://www.youtube.com/watch?v=k4dXDtRBxh4


 

 51 

 

Oivariinin tarina – Valio Oivariini 

Uppladdat 26.8.2016 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=e0jYv6_xZ9s 

 

Valio Koskenlaskija – Vahva vaikutus aidosta juustosta 

Uppladdat 27.1.2020 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=p9XClQsnMaQ 

 

Valio Polar – Luonnostaan vahva 

Uppladdat 4.9.2019 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=dnUkZsGn-5w 

 

Vuoripeikkojen Tanssi – Aura  

Uppladdat 1.12.2015 

Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=ss3ikMsgev8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0jYv6_xZ9s
https://www.youtube.com/watch?v=p9XClQsnMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=dnUkZsGn-5w
https://www.youtube.com/watch?v=ss3ikMsgev8

	1. Inledning
	2. Teoretiska begrepp
	2.1  Socialkonstruktionism och strukturalism
	2.2  Banal nationalism och föreställda gemenskaper
	2.3  Nationell identitet
	2.4  Ideologi och hegemoni
	2.5  Kommersiell nationalism
	2.6  Mat och nationalism
	2.7  Landskap och nationalism

	3. Tidigare forskning
	3.1  Matens betydelser i den finländska kontexten
	3.2  Landskapets betydelser i den finländska kontexten
	3.3  Forskningsproblemet

	4. Material och Metod
	4.1  Material och avgränsning
	4.2  Semiotik
	4.3  Multimodal analys
	4.4  Innehållsanalys
	4.5  Representationer

	5. Analysresultat
	5.1  Städer
	5.2  Landsbygden
	5.3  Vildmarken

	6. Slutsatser och sammanfattning
	Litteraturförteckning
	Material

