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Abstract 
This master thesis focuses on place branding of the Nordic region, through a political, 

intergovernmental cooperation. The point of departure is ’New Nordic Food’, a Nordic 

programme under the Nordic Council of Ministers.  

 

In 2007 Nordic politicians launched the intergovernmental programme ’New Nordic Food’. A 

programme based on Nordic values, simplicity, freshness and traditional ingredients 

presented in an updated way. The main goal was to raise internal awareness about Nordic 

food, strengthen the Nordic identity and create attention internationally. In 2010 a place 

branding initiative has been started through this programme. In the era of globalization, the 

Nordic politicians have decided to take use of the Nordic identity in the increasing 

competition.  

 

Through a discourse analysis I view the structuring of the Nordic- and the national identities 

in two different forms of Nordic cooperation. The New Nordic Food Programme represents a 

broad based concept, while the Nordic eco-label is a cooperation based on a legal agreement. 

By analysing the two forms of cooperation it is concluded that the broad based concept 

structures the Nordic identity in a way that incorporates the differences between the Nordic 

countries. In the cooperation based on a legal agreement such a incorporation is more 

difficult, and the national differences tends to create a less unified Nordic identity. Both New 

Nordic Food and the Eco-label are valued Nordic cooperation’s, but in the case of place 

branding it is important to use a form of cooperation that structures a strong Nordic identity. 

 

In the second analysis the New Nordic Food programme is observed through the lens of 

cultural place branding. It is then possible to see how this initiative emerges as a place brand 

in the Nordic context. Globalization has changed the Nordic region and created an 

environment where individuals is searching for ways to adapt their identity to the new order. I 

conclude that the New Nordic Food programme represents a brand that tells a story about 

global kitchen with identity. This gives the Nordic population the opportunity to be globalized 

individuals, that relates themselves to the context they live in.  
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1. Innledning 
 

Når man ser Norden udefra, ser man Norden som en helhed. Men er man inden for, er man  
tilbøjelig til at hæfte sig ved forskellighederne. – Janne Teller, dansk forfatter (Lindholm et al. 
2005:23) 
 

Den nordiske regionen består av fem land og tre selvstyrende områder, med ulik historie og 

forskjellige tradisjoner. Tiltross for ulik bakgrunn er landene tett bundet sammen, og opp 

gjennom tiden har man byttet på å krige, samarbeide, inngå i unioner og underlegge seg 

hverandre. Det formaliserte politiske samarbeidet i Norden begynte å ta form etter andre 

verdenskrig. Først for parlamentarikerene i 1952, og så for for de nordiske regjeringene da 

Nordisk Ministerråd ble en realitet i 1971. Det nordiske fellesskapet er i dag blant de eldste og 

mest omfattende regionale samarbeid i verden (norden.org 2). 

 

Selv om det er flere samfunnsmessige og mentale byggestener, som de nordiske landene har 

til felles, er det også en rekke forskjelligheter dem i mellom. Rammebetingelsene varier fra 

land til land; noen av landene står utenfor EU mens andre er medlemmer, i en rekke land gjør 

forholdene det opplagt å satse på fiske i andre ikke, og slik kan man fortsette. I intervju som 

Mandag Morgen gjorde med 27 nordiske opinionsdannere ble det likevel trukket frem en 

rekke grunnbetingelser, som fungerer som en ramme for de felles nordiske verdiene 

(Lindholm et al.  2005:23-24). Mange av de samme opinionsdannerne etterlyste likevel en ny 

nordisk visjon. I følge deres uttalelser medfører globaliseringen at tiden for rene nasjonale 

strategier er over, og man ser et økt behov for for en ambisiøs felles nordisk visjon, hvor 

landene skaper synergi mellom sine komplimentære kompetanser (Lindholm et al.  2005:81-

82). Hver for seg er de nordiske landene små, men i samlet flokk utgjør Norden en region 

med et sterkt og omfattende verdifellesskap, som har dype kulturelle røtter. I følge 

opinionsdannerne gir synliggjørelsen av disse verdiene, og de positive konsekvensene de 

medfører, kun mening dersom man fremstår som en region, og ikke som små enkeltstående 

land i en globalisert verden (Lindholm et al.  2005:84). Alt burde dermed ligge til rette for at 

de nordiske landene velger å se bort fra forskjellene, og samler seg om fellestrekkene som 

muliggjør et sterkt samarbeid.  

 

Behovet for å ha en sterk stemme utad har økt i takt med at verden blir stadig mer globalisert, 

og i 2005 satte man i gang et nordisk profileringsarbeid gjennom Nordisk Ministerråd. 
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Formålet var å skape en sterk politisk fokusering av arbeidet i organisasjonen, som igjen 

skulle danne avsett for en større synliggjørelse av det nordiske samarbeidet (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2007a:1). Profileringsarbeidet ble enda mer tydelig under 

statsministrenes sommermøte i Punkaharju i 2007, hvor man besluttet å sette i gang en 

langsiktig felles nordisk globaliseringsinnsats (Punkaharjupressmeddelandet). Hensikten er å 

utvikle den nordiske velferdsmodellen og øke konkurransekraften ved å forsterke den 

nordiske samarbeidet og profilere Norden som en foregangsregion (Norden.org 1). Det 

endelige målet for profileringen, er å skape gjennomslagskraft globalt. Det er denne 

konteksten som danner utgangspunktet for avhandlingen.  

Problemfelt og problemformulering 
En av satsningene innenfor profileringsarbeidet er de kreative industriene. Gjennom 

programmet KreaNord1

 

 skal Norden utvikles og profileres som en ledende region på området 

(Nordisk Ministerråds Sekretariat 2008a:1). Som et ledd i arbeidet, har de nordiske 

Samarbeidsministrene valgt å igangsette en treårig brandinginnsats gjennom programmet Ny 

Nordisk Mat. Hensikten er å utnytte konseptet i forhold til nordisk matkultur, 

opplevelsesøkonomi og eksportfremme (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009b:5-6). Tanken 

om å place brande Norden gjennom felles polititiske initiativer i Nordisk Ministerråd er 

relativt ny, og dermed ikke utprøvd i særlig stor grad.  

De nordiske opinionsdannerne uttalte at de nordiske verdiene kun gir mening dersom 

regionen fremstår som en enhet, og ikke seperate land. Når en region skal brandes på tvers av 

landegrenser, har man en utfordring i det faktum at det er en rekke ulikheter mellom 

nasjonene. Å oppnå nordisk enhet og finne et felles brandinginitiativ som ikke går på tværs av 

de nasjonale forskjellighetene, kan være vanskelig. Dette munner ut i en grunnleggende 

undren om hvilke initiativer og samarbeidsformer som er velegnet for å brande Norden, 

tiltross for landenes forskjelligheter?  

 

 

 

 

 
                                                        
1 KreaNord – Nordisk arbetsgrupp för utveckling och profilering av kreativa industrier 
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På bakgrunn av problemfeltet, og med utgangspunkt i Ny Nordisk Mat som case, vil 

avhandlingen forsøke å besvare følgende problemformulering: 

 
Hvordan italesettes Norden og de nordiske landene i ulike samarbeidsformer? 

Og hvordan emergerer det brede konseptet Ny Nordisk Mat som et place branding initiativ i 

den nordiske konteksten? 

 
 
For å kunne besvare problemformuleringens første del vil jeg anvende Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske tilgang. Ny Nordisk Mat og miljømerket Svanen representerer ulike former 

for nordisk samarbeid. I en analyse av de to samarbeidsformene kan man avdekke hvilke 

premisser som skapes i italesettelsen av Norden og de nordiske landene. Dermed blir det også 

mulig å si noe om konsekvensene av disse.  

 

Den andre delen av problemformuleringen besvares ved å ta utgangspunkt i kulturell place 

branding, representert ved Douglas Holt og Grant McCracken. Ved å iaktta Ny Nordisk Mat 

på bakgrunn av denne tilgangen, blir det mulig å belyse et nyoppstartet place branding 

initiativ hvor samarbeidsformen er et bredt konsept, og undersøke hvordan det emergerer i 

forhold til den nordiske konteksten.   
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Casebeskrivelse 
For å skape et overblikk for leseren, presenteres avhandlingens to caser. Programmet Ny 

Nordisk Mat er valgt som hovedcase, og vil være gjennomgående i hele oppgaven. I tillegg 

fungerer miljømerket Svanen som en komparativ case i den første analysen.  

Ny Nordisk Mat 
Med utgangspunkt i et nordisk kjøkkenparadigme har man gjennom Nordisk Ministerråd 

skapt et program for Ny Nordisk Mat, som de nordiske landene kan anvende på flere måter. 

Dette er et bredt konsept, hvor samarbeidet tar utgangspunkt i et program, som ikke stiller 

konkrete krav til landene.  

 

På 1990-tallet var det flere aktører i Norden som ønsket å styrke og fornye det tradisjonelle 

nordiske kjøkkenet. I 2004 tok aktørene bak den danske restauranten NOMA initiativ til et 

kjøkkensymposium, hvor man samlet sentrale skikkelser fra den nordiske kjøkkenscenen. Det 

resulterte i et ’Nordisk Kjøkkenmanifest’, hvor 12 anerkjente nordiske kokker presenterte 

krav og forhåpninger til et framtidig nordisk kjøkken (Nordisk Ministerråd 2008:6). 

Symposiumet var finansielt støttet av Nordisk Ministerråd, og i Kjøkkenmanifestet inngikk 

det også en oppfordring til de nordiske politikerne om å etablere et sekretariat i Ministerrådet, 

som kunne fortsette arbeidet. Politikerne responderte, og sommeren 2005 ble 

’Århusdeklarasjonen’ vedtatt av de nordiske ministrene for fiskeri jord- og skogsbruk og 

næringsmidler (Nordisk Ministerråd 2008:6; Køkkenmanifest 2004). Deklarasjonen 

understøttet Kjøkkenmanifestet, og la rettningslinjer for det videre arbeidet med Ny Nordisk 

Mat. Helt konkret ble det erklært at man skulle igangsette en innsats for å fremme den 

nordiske bevisstheten om nordisk mat, øke den felles identiteten og livskvaliteten, samt 

markere norden internasjonalt (Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:2;). Som en oppfølging på 

Århusdeklarasjonen ble det gjennom Nordisk Ministerråd lansert et treårig program for Ny 

Nordisk Mat, som skulle gjelde fra 2007 til 2009. Med programmet ønsket man å utvikle, 

fremme og synliggjøre potensialet og verdiene i nordisk mat og matkultur. Programmet skal 

ses i sammenheng med visjonen om ”Norden som en global vinnerregion2

                                                        
2 Se Lindholm et al. 

”, hvor hensikten er 

å utnytte Nordens styrkeposisjoner i den globale konkurransen. Formålet skulle man oppnå 

gjennom en rekke konkrete aktiviteter innenfor de tre satsningsområdene synliggjørelse og 

profilering, regioner og verdiskapelse, samt nettverk (Nordisk Ministerråds Sekretariat 
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2006a). Ny Nordisk Mat ble ansett som vellykket, og sommeren 2009 besluttet Ministerrådet 

å sette i gang et nytt program for perioden 2010 til 2014. I oktober samme år ble det i tillegg 

vedtatt at en brandinginnsats gjennom Ny Nordisk Mat skal inngå som en del av de nordiske 

globaliseringsinitiativene3

Det nordiske miljømerket Svanen 

. Det betyr at Ny Nordisk Mat og branding blir en satsning under 

globaliseringsprosjektet KreaNord (Kreanord.org). Helt fra starten av har det vært et mål at 

Ny Nordisk Mat skal være med å brande Norden og de nordiske verdiene, men i Ny Nordisk 

Mat II spiller branding en enda mer sentral rolle enn tidligere (Ny Nordisk Mad 2007:2).  

Undersøkelser har vist at Svanen er et av Nordens mest kjente varemerker og et konkret 

symbol for det nordiske samarbeidet (Aalto et al. 2008:7). Miljømerkets form er svært 

forskjellig fra Ny Nordisk Mat. I Svanen samarbeider de nordiske landene på bakgrunn av en 

konkret juridisk avtale, som setter stramme rettningslinjer for hvordan man skal agere.  

 

I 1989 vedtok de nordiske  konsumentministrene å etablere et nordisk miljømerke. Norge og 

Sverige var involvert fra starten, Finland kom med i 1990 og Island i 1991. Danmark var på 

det tidspunktet Nordens eneste EU-medlem, og valgte å innta en observatør-rolle i vente på et 

europeisk miljømerke. Fra 1998 ble også Danmark fullverdig medlem av Svanen, som i dag 

inkluderer alle de nordiske landene. Svanen er Nordens offisielle miljømerke, og et felles 

registrert varemerke. På samme måte som Ny Nordisk Mat, er denne ordningen også et 

samarbeid under Nordisk Ministerråd (Nordisk Ministerråd 2001c:). Svanen tar utgangspunkt 

i en harmonisert, frivillig og positiv miljømerking av varer og tjenester. Ved å sette positive 

miljøkriterier er målet å gi konsumentene klar og tydelig miljøinformasjon, samtidig som man 

stimulerer en miljøvennlig produktutvikling. Det er frivillig å gå inn i ordningen, både for 

landene og produsentene. Hvert land har en miljømerkingsorganisasjon som forvalter 

ordningen nasjonalt. Disse organisasjonene er forpliktet til å drifte miljømerket på bakgrunn 

av en vedtatt harmonisert praksis. I tillegg har man et nordisk samordningsorgan4

 

 som har 

ansvar for å fastsette Svanens kriterier, samt sørge for koordinering mellom landene (Nordisk 

Ministerråd 2001).  

                                                        
3 Dette er initiativ hvor målet er å styrke regionen, blant annet ved å synliggjøre Norden i enda høyere grad - Se 
Punkaharjupressmeddelandet for mer informasjon 

4 Nordisk Miljømerkingsnemd 
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Leseveiledning 
Her presenteres avhandlingens videre oppbygging og innhold i korte trekk. 

 

I Kapittel 2 presenteres avhandlingens analysestrategi og metodiske valg. Her introduseres 

teorien som benyttes i avhandlingen, samtidig som det gjøres rede for den konkrete 

anvendelsen. Avsluttningsvis presenteres metodiske valg i forhold til valg av case og empiri. 

 

Kapittel 3 rommer den diskursteoretiske analysen, som tar utgangspunkt i Laclau og Mouffes 

tilgang. Her iakttas to ulike former for nordisk samarbeid, representert ved miljømerket 

Svanen og Ny Nordisk Mat. I analysen fremkommer det hvordan Norden og de nordiske 

landene italesettes innenfor de to ulike initiativene. Dermed blir det også mulig å si noe om de 

påfølgende konsekvensene av denne italesettelsen. 

 

I Kapittel 4 ikttas Ny Nordisk Mat som place branding initiativ. Med utgangspunkt i en 

kulturell place branding tilgang blir det mulig å undersøke hvordan Ny Nordisk Mat 

emergerer i forhold til den nordiske konteksten, hvor globaliseringen spiller en sentral rolle. 

 

Kapittel 6 er konklusjonen på de resultater avhandlingen kommer frem til, mens det 

avsluttende Kapittel 7 inneholder perspektiveringen, som tar for seg videre 

undersøkelsesmuligheter.  



10 

 

2. Analysestrategi 
Dette kapittelet fremstiller den metodologiske og metodiske rammen, som jeg forholder meg 

til i undersøkelsen av et intergovermentalt place branding samarbeid. Hensikten er å redegjøre 

for de ulike perspektivene som anvendes for å kunne iagtta feltet med bakgrunn i min 

problemformulering. Innledningsvis vil jeg gjennomgå den overordnede analysestrategiske 

tilgangen som anvendes i specialet. Deretter spesifiseres det teoretiske blikket med en 

gjennomgang av Laclau og Mouffes diskursteori, som vil være bærende for den første 

delanalysen. Etterfølgende posisjoneres oppgaven innenfor place branding feltet, hvor den 

kulturelle brandingteorien vil være fokusområdet gjennom Holst og McCrackens kulturelle 

tilgang til branding. Avsluttningsvis fremlegges metodiske overveielser i forhold til valg av 

case og innsamling av empiri.   

Analysestrategisk tilgang 
I poststrukturalismen er det et sentralt poeng at det ikke eksisterer essenser eller strukturer i 

samfunnet, som skaper en bestemt form eller historie (Hansen et al 2002:271). Med et 

poststrukturalistisk utgangspunkt har jeg valgt en epistemologisk tilgang til vitenskapsteori, 

hvor gjenstanden ikke er satt på forhånd. Dette kan forklares med at det er vanskelig å 

kombinere en poststrukturalistisk tanke om at verden kun eksisterer når vi observerer den, 

med en ontologisk orientert vitenskapsteori hvor gjenstanden som iakttas er gitt på forhånd 

(Andersen 1999:13-14).  

 

Epistemologi handler om å iaktta hvordan verden skapes, når man observerer den fra et 

bestemt perspektiv. Med et epistemologisk utgangspunkt blir både verden og den som iakttar 

verden til ut fra blikket man anvender. Den epistemologiske tilgangen til vitenskapsteori kan 

beskrives som en analysestrategi, da den fungerer som en strategi for hvordan man former og 

kondisjoner sitt blikk på den sosiale verden, ut fra det ståstedet man har (Andersen 1999:14). 

Ulike blikk skaper gjenstanden og iakttakeren på forskjellige måter, og åpner opp for ulike 

undersøkelsesmuligheter (Esmark et al. 2005:10). Det stedet jeg iakttar fra er derfor et bevisst 

valg, som gjør at den gjenstanden jeg kikker på konstrueres på en bestemt måte. Jeg er 

samtidig klar over at det valgte blikket medfører at det er mye man ikke kan få øye på fra 

netopp dette ståstedet (Andersen 1999:152). Med en analysestrategi erkjenner jeg at verden 

kan konstrueres på mange ulike måter. Jeg vil derfor klargjøre hvilken strategi jeg har valgt, 

ved å presentere det teoretiske grunnlaget som avhandlingen tar utgangspunkt i.  
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Laclau & Mouffe 
I den første analysen anvendes Ernesto Laclau og Chantal Mouffes5

Overordnet tilgang 

 diskursteori. Når Laclau 

og Mouffes arbeid her omtales som en samlet diskursteori, er det i stor grad med 

utgangspunkt i deres felles hovedverk Hegemony and Socialist Strategy (Laclau og Mouffe 

1985/ 2. ed. 2001). Til tross for at det også anvendes teoretiske elementer som er beskrevet i 

publikasjoner de har utgitt hver for seg, presenteres diskursteorien her som et felles prosjekt. 

Innledningsvis gjennomgås den overordnede tilgangen til Laclau og Mouffe. Deretter 

presenteres de diskursteoretiske begrepene som er sentrale for analysen.  

I tråd med poststrukturalismen er det en overordnet tanke hos Laclau og Mouffe at sosiale 

fenomener ikke er fullendte. Fastleggelsen av tegnenes betydning på en spesifikk måte er 

mulig, men ikke nødvendig, da tegnene også kunne ha blitt satt sammen på andre måter. 

Betydning kan med andre ord ikke fastlåses fordi det er kontingent (Jørgensen og Phillips 

1999:34-35). Det er ikke slik at et spesielt uttrykk (en betegner) nødvendigvis må settes 

sammen med et spesifikt innhold (det som blir betegnet). Når en betegner knyttes sammen 

med det som blir betegnet er det ikke forhåndsbestemt, men et resultat av en prosess (Jensen 

et al. 2002:21). Selv om det er en umulighet å fiksere betydning permanent, vil sosiale aktører 

hele tiden forsøke å oppnå en fiksering ved å sette tegnene i bestemte forhold til hverandre. 

Dermed åpnes det opp for kamper om hvordan samfunnet kan defineres. Med diskursteorien 

kan man følge spillet som oppstår når ulike aktører kjemper om hvordan man skal fastlegge 

tegnenes betydning (Jørgensen og Phillips 1999:35-36).  

Sentrale teoretiske begreper 
I denne delen presenteres de teoretiske begrepene hos Laclau og Mouffe, som er relevante for 

analysen. Det gjøres oppmerksom på at analysen ikke anvender alle elementer av Laclau og 

Mouffes diskursteori, slik den er presentert her. En rekke begreper er nødvendige for å forstå 

den overordnede diskursteoretiske tilgangen, men benyttes ikke direkte.  

Teorien om det sosiale og politikkbegrepet 
Selv om samfunnet er en flytende og foranderlig størrelse som ikke kan fikseres, forholder vi 

oss til virkeligheten som om det eksisterer en fast struktur. Et fysisk objekt gir ikke mening i 

seg selv, det er først når det blir satt i en spesifikk kontekst at det får betydning. Det er 

                                                        
5 Heretter Laclau og Mouffe 
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gjennom diskursene vi får adgang til denne sosiale og fysiske virkeligheten (Jørgensen og 

Phillips 1999:44-47). Diskursteorien er formulert som en politisk teori, og kampene om 

fiksering kan man knytte til politikkbegrepet (Andersen 1999:87). Hele den sosiale 

organiseringen ses som et resultat av vedvarende politiske prosesser. Det sentrale i deres 

forståelse av politikk er at vi utelukker alle andre alternativer når vi skaper samfunnet på en 

bestemt måte (Jørgensen og Phillips 1999:47). Diskursteorien kan beskrives som en politisk 

analyse av hvordan kontingente relasjoner fastlåses på en måte som kunne vært annerledes 

(Andersen 1999:92).  

Diskurs 
Laclau og Mouffe anvender diskursbegrepet for å understreke at enhver sosial konfigurasjon 

er meningsfull (Hall 2001:73). Overordnet sett forstår de ordet diskurs som en samling utsagn 

i bestemte innbyrdes relasjoner. Mer konkret betegner Laclau og Mouffe diskurs som en 

”…strukturert totalitet som er resultatet av artikulatorisk praksis” (Laclau og Mouffe 

2001:105). Grunnen til at man kan beskrive en diskurs som en totalitet, er at alle tegnene er 

fastlagte gjennom relasjonene de har til andre tegn. Denne fastleggelsen foregår ved at alle 

alternative betydninger utelukkes. Diskursen fremstår som en reduksjon av muligheter, hvor 

man forsøker å skape fiksering ved å stanse tegnenes glidning i forhold til hverandre 

(Jørgensen og Phillips 1999:37). Diskursen konstituerer seg gjennom det den utelukker, og 

mulighetene som utelukkes betegnes som det diskursive felt. Alle diskurser er et forsøk på å 

dominere det diskursive felt, ved å stoppe forskjellenes flyting og å konstruere et sentrum 

(Laclau og Mouffe 2001:111-112).  

Artikulasjon og nodalpunkt 
Den flytende og uferdige strukturen i diskursen fremtvinger artikulasjon, som er et forsøk på å 

fiksere mening uten at det er fullstendig mulig (Åkerstrøm 1999:90). Artikulasjon  kan 

beskrives som en sammenkjeding av elementer på en måte som ikke er forutbestemt (Jensen 

et al. 2002:23). Mer presist sier Laclau og Mouffe at det er en praksis som etablerer en 

relasjon mellom elementer, slik at elementenes identitet endres (Laclau og Mouffe 2001:105). 

Det er gjennom konkrete artikulasjoner at betydning fikseres slik at de reproduserer eller 

utfordrer de gjeldende diskurser (Jørgensen og Phillips 1999:39 og 47). Laclau og Mouffe 

beskriver differensielle posisjoner som er artikulerte innenfor en diskurs som momenter, mens 

de forskjellene som ikke er diskursivt artikulerte er elementer (Laclau og Mouffe 2001:105). 

Momentene er posisjoner innenfor diskursen, og de får sin betydning ved at de er forskjellige 

fra hverandre på bestemte måter. Elementer er de flertydige tegnene som ikke har fiksert 
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mening. Disse tegnene har flere mulige betydninger, og får først en mening når den settes inn 

i en kontekst ved å relateres til andre tegn. Man kan si at en diskurs forsøker å redusere 

elementenes flertydighet til entydighet ved å gjøre dem til momenter. Når tegnene går fra å 

være elementer til å bli momenter skjer det et midlertidig stopp i tegnenes 

betydningsglidning. Dette stoppet kan karakteriseres som en lukning. Fordi diskurser bare er 

delvise struktureringer kan ikke denne lukningen være endelig (Jørgensen og Phillips 

1999:36, 38).  

 

Den artikulatoriske praksis går ut på at det konstrueres knutepunkter som delvis fikserer 

mening. Disse privilegerte punktene kalles for nodalpunkter (Laclau og Mouffe 2001:112-

113). Utgangspunktet er at man har en flytende meningsmasse som blir delvist fiksert når det 

skapes nodalpunkter som bremser betydningsspillet (Jensen et al. 2002:24). De andre tegnene 

organiserer seg rundt nodalpunktet og får sin betydning i forhold til dette. Nodalpunktet 

fungerer dermed som et knutetegn i diskursen (Jørgensen og Phillips 1999:37 og 39). 

Knutepunktene kan sies å være forsøk på å skape et sentrum, som skal stoppe tegnenes 

glidning i forhold til hverandre. Fordi det diskursive feltet er uendelig, kan man bare oppnå en 

delvis fiksering (Åkerstrøm 1999: 90-91). Et nodalpunkt fungerer dermed som en delvis 

fiksering, som de andre momentene kan artikulere seg gjennom (Jensen et al. 2002:24).  

 

I diskursanalysen fremanalyseres det sentrale nodalpunktet til miljømerket og Ny Nordisk 

Mat. Mens Svanen fikseres av nodalpunktet avtalekriterier, er det nordiske verdier som er et 

sentralt knutepunkt i Ny Nordisk Mat. Med utgangspunkt i disse nodalpunktene blir det mulig 

å iaktta hvilke subjektposisjoner som tilbys Norden og de nordiske landene. 

Subjektet 
I diskursteorien tar man avstand fra tanken om et subjekt med en essensiell identitet (Howarth 

2005:157). Når Laclau og Mouffe snakker om subjekter referer de til begrepet 

subjektposisjoner, for å understreke at subjektene posisjoneres innenfor en diskursiv struktur 

(Laclau og Mouffe 2001:115). Innenfor en diskurs eksisterer det alltid noen klare posisjoner. 

Når subjektene inngår i en diskurs, settes de dermed inn i de ulike posisjonene, og blir formet 

deretter. I diskursteorien eksisterer ikke individene utenfor diskursene. Det er diskursene som 

gjør de ulike subjektposisjonene tilgjengelige (Jensen et al. 2002:26; Phillips et al. 1999:53).  
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I og med at subjektposisjonene er diskursive, innehar de også diskursens åpne og ufullendte 

struktur. Derfor er det ikke mulig for de ulike posisjonene å fikseres helt (Laclau og Mouffe 

2001:115). Subjektene er fragmenterte, og bestemmes ikke kun av en diskurs, men av mange. 

En og samme person kan for eksempel både være far og sønn. I utgangspunktet vil subjektene 

være posisjonert av flere motstridende diskurser hvor det oppstår konflikt. Grunnen til at man 

i mange tilfeller kan sjonglere mellom ulike subjektposisjoner uten problemer, er at 

hegemoniske prosesser har usynliggjort konfliktene (Phillips et al. 1999:54). I analysen sier 

subjektposisjonene noe om hvordan Norden italesettes ulikt i de to samarbeidsformene. Ved å 

se på forskjellene mellom de to casene blir det også mulig å vise hvilke konsekvenser dette 

medfører. Et viktig element i den sammenheng er ekvivalens og differens.   

Ekvivalens og differens 
En identitet er alltid relasjonell, hvilket betyr at den forstås ut ifra hva man er og ikke er 

(Laclau og Mouffe 2002:63). Subjektet får sin identitet ved å bli representert diskursivt når 

det tar til seg en subjektposisjon. Dette foregår ved at tegn knyttes sammen i ekvivalenskjeder, 

som dermed forteller hva man er ekvivalent med, og different fra. Fordi subjektet er 

fragmentert har det flere identiteter, som kan brukes alt etter hvilken diskurs man inngår i 

(Phillips et al. 1999:56). 

 

Ekvivalens og differens er sentrale begreper hos Laclau og Mouffe. I en diskurs får 

betydningselementene sin identitet gjennom differensen dem i mellom. Betingelsen for denne 

forskjelligheten er at disse delene samtidig skal være ekvivalente  i forhold til det faktum at de 

tilhører den samme diskursen. At noe både kan være ekvivalent og forskjellig, er kun mulig 

fordi det er noen forskjeller som er konstituerende for et system. Denne forskjellen som er 

helt avgjørende for systemet kalles den ekskluderende grense. Innenfor grensen finnes de 

betydningselementene som utgjør diskursen. Utenfor grensen finnes det som 

betydningselementene i fellesskap skiller seg fra. Forhold som egentlig er forskjellige fra 

hverandre, kan oppnå ekvivalens ved at de er like i forhold til noe eksternt. Det vil si at 

forskjellene mellom dem oppheves fordi de brukes til å uttrykke noe identisk som ligger til 

grunn for dem alle. Gjennom ekvivalens uttrykker man altså noe som det konkrete objektet 

ikke er (Laclau og Mouffe 2001:127-128). I diskursanalysen fremkommer det hva man gjør 

seg forskjellig fra i de to ulike samarbeidsformene som undersøkes. I forbindelse med Svanen 

kan det oppstå situasjoner hvor det nordiske samarbeidet gjør seg forskjellig fra et nordisk 



15 

 

land. Det nordiske samarbeidet som Ny Nordisk Mat representerer, gjør seg derimot 

forskjellig fra andre regioner.  

Hegemoni og dislokasjon 
Fordi diskursene ikke kan struktureres fullstendig, vil det alltid være diskursiv kamp om 

hvordan dette skal foregå, og hvilken betegner som skal knyttes til det som blir betegnet 

(Andersen 1999:94; Jørgensen og Phillips 1999:40 ). I noen situasjoner undertrykkes alle 

andre oppfattelser av virkeligheten, enn den oppfattelsen som blir stående tilbake som den 

eneste naturlige virkelighetsforståelsen. En slik undertrykkelse er en hegemonisk intervensjon 

(Jørgensen og Phillips 1999:48). Hegemoni kan betegnes som en kontingent sammenkjeding 

av elementer, som ikke kan fikseres helt og som dermed alltid vil være truet (Jørgensen og 

Phillips 1999:61). Gjennom en hegemonisk intervensjon vil det være mulig for en diskurs å 

oppløse de konkurrerende virkelighetsoppfattelsene, ved å reartikulere elementene i de andre 

diskursene. Den hegemoniske intervensjonen er vellykket dersom den ene diskursen har 

oppnådd hegemoni (Jørgensen og Phillips 1999:61).  

 

I situasjoner hvor hegemoni er et faktum har strukturene en viss sedimentering. I noen 

perioder kan sosiale strukturer være sedimenterte, for så å bli politiserte (Jensen et al. 

2002:30). Dislokasjon er en begivenhet som politiserer og bryter en diskursiv sedimentering. 

Årsaken til at en dislokasjon destabiliserer den eksisterende betydningsordenen, er at denne 

kontingente begivenheten ikke kan representeres innenfor den eksisterende diskursen. Når en 

dislokasjon oppstår, skapes det betingelser for antagonistiske relasjoner mellom aktørene, og 

dermed kan et nytt hegemoni og nye identiteter oppstå (Howarth 2005:160, 187). I 

forbindelse med profileringsinnsatsen som de nordiske statsministrene har igangsatt, kan 

globaliseringen iakttas som en dislokasjon. Gjennom dislokasjonen har Norden fått nytt 

betydningsinnhold, hvor det fremstilles som et regionalt fellesskap man kan bruke i 

forbindelse med profilering. Globaliseringen kan også iakttas  som hegemonisk, i kraft av at 

det er en diskurs de andre diskursene tvinges til å forholde seg til.  

 

Flytende betegnere er tegn som i uvanlig høy grad er åpne for ulike betydningstilskrivninger. I 

tilfeller hvor de henviser til en helhet, kan de kalles for myter. Valget av myte har betydning 

for hva og hvordan man kan diskutere. Det er ikke en sammenheng mellom strukturen og 

denne forestilte helheten, men den er viktig for å gi handlingene våre mening (Phillips et al. 
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1999:39 og 51-52). Norden er nettopp en slik myte, som gjør at man kan snakke om en 

nordisk profileringsinnsats.  

Sammenfatting av konkret teorianvendelse 
Med Laclau og Mouffes diskursteori iakttas meningsdannelsen som en ufullendt og åpen 

struktur, som aldri kan fastsettes fullstendig. Med denne tilgangen blir det dermed mulig å 

belyse hvordan ulike diskurser strukturerer Norden forskjellig.  

    

Diskursteorien anvendes i den første analysen, hvor utgangspunktet er to caser som 

representer ulike former for nordisk samarbeid. Hver case kan iakttas som en diskurs, hvor 

Norden italesettes på forskjellige måter. Ved å fremanalysere nodalpunktene og 

subjektposisjonene i disse diskursene, blir det mulig å se hvordan de ulike samarbeidsformene 

italesetter Norden og de nordiske landene forskjellig, og konsekvensene av dette. 
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Place branding som teoretisk tilgang 
Gjenstanden i den andre analysen er den nordiske satsningen på place branding gjennom 

konseptet Ny Nordisk Mat. Det teoretiske utgangspunktet for analysen er den kulturelle place 

branding tilgangen, representert ved Grant McCracken og Douglas Holt. Da jeg analyserer et 

place branding samarbeid med utgangspunkt i en place branding tilgang, fungerer place 

branding både som empiri og teori. Fokus i den analysestrategiske delen er place branding 

som teoretisk tilgang.  

 

Innledningsvis posisjonerer jeg meg i forhold til place branding litteraturen, ved å presentere 

ulike hovedrettninger innenfor place branding. Avhandlingen tar utgangspunkt i det kulturelle 

branding paradigmet. Utover at det redegjøres for tilgangens grunnleggende rammer, blir den 

også satt i relasjon til diskursteorien og avhandlingens kontekst. Deretter presenteres sentrale 

begreper hos Holt og McCracken.  

Posisjonering i forhold til place branding litteraturen 
Globaliseringen har medført endringer i samfunnet, som gjør at geografiske enheter i økende 

grad blir brandet. Over hele verden konkurrerer steder om markedsandeler både i forhold til 

oppmerksomhet, eksport, arbeidskraft, investorer, turister og arbeidsplasser (Anholt 2007:1; 

Anholt 2010a:3; Csaba 2005:141; Hansen 2009:4; Mordhorst 2010:8). Selv om man mener å 

kunne se en sammenheng mellom globaliseringen og økt fokus på place branding, er det ikke 

slik at steder først ble brandet da globaliseringen gjorde sitt inntog. Wally Olins trekker frem 

maktkampene mellom ulike nasjoner, som et bevis på at branding av steder alltid har 

forekommet, uten at det nødvendigvis har blitt omtalt som place branding (Olins 1999:5). 

Selve konseptet place branding er likevel av nyere karakter (Papadopoulos 2004:36). Simon 

Anholt var den første som anvendte  begrepet nation branding, da han introduserte det i 1996 

(Anholt 2010b:3). Med tiden har steder gått fra å være elementer i brandingen av produkter og 

selskaper, til å bli iakttatt som egne brands (Csaba 2005:144). Det er i dag stadig mer vanlig 

at man innenfor det politiske feltet anvender tradisjonelle branding tilganger for å profilere 

både nasjoner og andre geografiske enheter. Kort oppsummert kan man si at dagens place 

branding anvendes for å promovere de interessene som steder har på det globale markedet 

(Mordhorst 2010:4).  
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Ulike typer place branding 
Selv om branding av steder ikke er noe nytt, påpekes det at branding prosjektene i dag har et 

annet fokus, andre mål og nye metoder (Olins 1999:11). Begrunnelsene for å brande steder er 

mange, men det varierer hvilke av de nevnte konkurransefeltene det rent faktisk fokuseres på 

(Anholt 2007:1; Olins 1999:1,5; Jaffe & Nebenzahl 2006:138; Papadopoulos 2004:36-37; 

Kotler & Gertner 2002:253). Det er også stor spredning i hvilken merkelapp forskerne setter 

på litteraturen, som nation branding, country branding, place branding, destination branding, 

location branding og city branding. Ifølge Fabian Csaba gjenspeiler begrepsmangfoldet det 

faktum at den eksisterende forskningen ofte tar utgangspunkt i en konkret forskningstradisjon 

eller et felt, hvor det fokuseres på temaene som er relevante for nettopp det området (Csaba 

2005:141-142).  

Place branding for reisemål 
Et av de mest utviklede områdene i forbindelse med place branding, er den tradisjonelle 

koblingen til turisme (Papadulous 2004:38). I den sammenheng vil fokus være på den 

emosjonelle appellen som en destinasjon kan gi forbrukeren. En reise til et konkret sted har 

emosjonell makt i kraft av å være en opplevelse, og kommuniserer meninger i forhold til 

identitet, livsstil og status (Morgan et al. 2004:4). Fordi man mener at turister tiltrekkes av 

den destinasjonen som tilbyr den beste samlede verdien, må man forstå de verdiene som 

turister søker som brukere, kjøpere og betalere. Det inkluderer blant annet sosiale og 

emosjonelle verdier, tilgjengelighet og pris. For å lykkes med å tiltrekke turister er det med 

andre ord et komplekst bilde man har å forholde seg til (Kotler & Gertner 2002:255-256). 

 

I senere tid har man sett at denne formen for branding også kobles sammen med økonomisk 

utvikling (Morgan et al. 2004:5). Likevel er denne retningen relativt snever og forholder seg 

hovedsaklig til målet om å tiltrekke reisende. Turister er en av grunnene til at man ønsker å 

profilere Norden, men ikke den eneste. Place branding gjennom Ny Nordisk Mat skal styrke 

regionen på en rekke områder, som ikke faller inn under kategorien turisme. Denne place 

branding tilgangen vil dermed være for snever, og dermed ikke hensiktsmessig å anvende i 

iakttakelsen av Ny Nordisk Mat.  

Place branding med essens 
En annen sentral place branding tilgang tar utgangspunkt i en forretningsforståelse, samtidig 

som det opereres med en essensialistisk tankegang. Med boken ’Marketing Places’ fra 1993, 
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var  Kotler et al. noen av de første som argumenterte for at man burde inkorporere en 

forretningstankegang i markedsføringen av steder (Anholt 2010a:2). Det som skjer er at man 

trekker på en tradisjonell forretningsforsåelse, og da gjerne branding- konsepter og modeller 

(Csaba 205:142). Wally Olins har sågar presentert en 7-trinns plan for hvordan man skal 

brande et land, som han kaller et ’identitetsprogram’ (Olins 1999:23). Simon Anholt legger 

frem en strategi for hvordan man kan få en ’konkurransedyktig identitet’6

 

, ved å koble 

branding sammen med public diplomacy, turisme, eksport, handel og investeringer (Anholt 

2007). I denne tilgangen fremheves viktigheten av koordinering, slik at man får et 

harmonisert samarbeid mellom alle de ulike aktørene som involveres i et place brand (Anholt 

2007:3, 27, 90; Jaffe & Nebenzahl 2006:140-144; Papadopoulos 2004:43; Papadopoulos & 

Heslop 2002:308, 312).  

I tillegg til at det i mye av litteraturen trekkes frem modeller med avsett i branding, er også 

identitet og image et aspekt som går igjen (Anholt 2007; Olins 1999; Papadopoulos & Heslop 

2002; Kotler & Gertner 2002; Jaffe & Nebenzahl 2006). Det som ofte påpekes er at identitet 

og image ikke er noe man kan kreere etter eget ønske, det må være basert på virkeligheten 

(Kotler og Gertner 2002:254; Olins 1999:15-17, 23; Anholt 2007:34, 39, 75; Papadopoulos 

2004:43; Anholt 2002:235). Ved å si at det skal baseres på virkeligheten, sier man også i 

samme vending at det eksisterer en gitt virkelighet eller en essens, som man må forholde seg 

til.  

 

Standpunktene i denne tilgangen iakttas ikke som vedtatte sannheter, men settes til diskusjon. 

Papadopoulos og Heslop understreker at steders brand ikke er like lette å styre som andre 

brand. De formes av en rekke ulike kilder, slik at det kan være vanskelig å arbeide strategisk 

med et brand (Papadopoulos & Heslop 2002:295; Anholt 2007:90). I senere arbeid har Simon 

Anholt poengtert at selv om steder er brands, kan de ikke brandes dersom man iakttar 

branding som et sett med teknikker. Begrunnelsen for denne påstanden er at branding er en 

prosess som foregår i forbrukernes hode (Anholt 2010a:10). Tiltross for disse forbeholdene, 

blir steder like fult sett på som innehavere av en essens. 

 

                                                        
6 Anholts begrep på originalspråket er ’competitive identity’ 
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Det essensialistiske utgangspunktet er problematisk på flere måter. Først og fremst må 

essensen finnes, og så kan den kommuniseres ut til verden. Steder er komplekse enheter som 

inkluderer mange ulike aktører. Dermed vil det både være vanskelig å avgjøre hva som er 

stedets essens, og ikke minst komplekst å oppnå harmoniseringen som tilgangen fokuserer på. 

Avhandlingens overordnede tilgang gjør det også problematisk å ta utgangspunkt i et 

essensialistisk place branding perspektiv. Den sosialkonstruktivistiske tanken, som danner 

basis for oppgaven, kan vanskelig kombineres med ideen om at steder har en essens. 

Essensialismen er noe man må se bort ifra dersom et sted iakttas som en sosial konstruksjon. 

En teoretisk tilnærming som derimot går godt overens med den sosialkonstruktivistiske 

grunntanken er kulturell place branding 

Kulturell place branding 
I den kulturelle place branding tilgangen eksisterer det ikke noen endegyldig virkelighet om 

en gitt geografisk enhet. I stedet for å ta utgangspunkt i en essens konstrueres det fortellinger, 

som uttrykker de meningene det er ønskelig å representere. Konstruksjonen som skapes 

kommuniseres både internt og eksternt, for å representere et spesifikt bilde (Hansen 2009:7).  

 

Hvis brandet skal være troverdig, er det viktig at det ikke står i motsetning til den opplevde 

identiteten til de interne mottakerne av kommunikasjonen, samt imaget som eksterne 

mottakere har. Det betyr at man må tilpasse kommunikasjonen alt etter hvem man retter den 

mot. Selv om man kan påvirke et brand, vil det ikke være mulig å kontrollere brandet fullt ut. 

Som Anholt påpeker foregår brandingen i stor grad nettopp i konsumentenes hode (Anholt 

2010a:10). Dersom et place brand skal ha troverdighet samtidig som det er effektivt, er det 

viktig at brandet tar utgangspunkt i stedets viktigste fortellinger, samtidig som det interagerer 

med den konteksten mottakerne befinner seg i (Hansen 2009:8). Dermed blir det også 

interessant å se nærmere på prosessen som foregår hos forbrukerne, og hvordan de anvender 

fortellingene som et place brand kan tilby.  

Kulturell place branding i avhandlingens kontekst 
Introduksjonen til den kulturelle place branding tyder på at dette er en tilgang som vil spille 

godt sammen med Laclau og Mouffes diskursteori. Begge perspektiver tar utgangspunkt i at 

det ikke finnes noen endegyldig sannhet om verden, men at virkeligheten skapes sosialt. Det 

er med andre ord ingen essens å ta utgangspunkt i.  
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Som nevnt, mener man å kunne se en sammenheng mellom globaliseringen og økt place 

branding. Fordi konkurransen skjerpes, ser steder også et økt behov for å styrke 

konkurransedyktigheten gjennom branding. Globaliseringen blir det som i mange tilfeller 

setter i gang en place branding innsats. Ved å iaktta dette på bakgrunn av diskursteorien, kan 

globaliseringen ses som en hegemonisk diskurs, som steder ikke kan unngå å forholde seg til. 

Den essensialistiske brandingtilgangen overfører som sagt verktøy og tankesett fra business 

verdenen, og skaper strategier som steder kan bruke i møtet med globaliseringens økte 

konkurranse. Ved å anvende disse strategiene forholder man seg dermed til 

globaliseringsdiskursen. Den essensialistiske brandingtilgangen kan påpeke at globaliseringen 

medfører økt konkurranse, men den kan ikke beskrive hvordan globaliseringsdiskursen rent 

faktisk går inn og påvirker steder når de brandes. Ved å ta utgangspunkt i Douglas Holt og 

Grant McCrackens kulturelle place branding tilgang, vil det være mulig å se nærmere på 

konteksten som globaliseringen representerer.  

 

Kort oppsummert kan det dermed slås fast at diskursteorien og den kulturelle branding 

tilgangen er velegnede teorier i den konkrete konteksten som oppgaven tar utgangspunkt i. 

Først og fremst går de to teoriene godt sammen, med tanke på oppgavens overordnede 

sosialkonstruktivistiske tilgang. I tillegg blir det med Holt og McCracken mulig å italesette 

globaliseringsdiskursen, som spiller en sentral rolle i avhandlingen. 
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Douglas Holt og Grant McCracken 
I denne teoriredegjørelsen starter jeg med å se på det sosialkonstruktivistiske utgangspunktet  

for Douglas Holt og Grant McCracken7

 

. Etterfølgende presenteres Holts og McCrackens teori 

hver for seg.  

Hovedtanken i sosialkonstruktivismen er at det ikke finnes en objektivt gitt virkelighet. Den 

sosiale virkeligheten slik mennesker oppfatter den, består dermed ikke av en essens, men av 

mening som vi selv er med på å skape (Esmark et al. 2005:16-17). Både Holt og McCracken 

har en sosialkonstruktivistisk tilgang, som tar utgangspunkt i at oppfattelsen av selvet og 

omverdenen er noe man konstruerer. McCracken utdyper dette når han sier at vi som 

konsumenter ikke bare bruker varer og goder til å dekke våre behov, men også til å skape 

mening som vi anvender til å definere oss selv og verden (McCracken 2005:105). I følge Holt 

skaper konsumenter sin egen identitet ved å benytte seg av fortellingene som ligger i varenes 

brand (Holt 2004:3).  

 

Paul Auster har uttalt at fortellinger er noe vi mennesker trenger for å forstå og formidle oss 

selv (Fog et al 2002:18). Holt og McCracken tar for seg fortellingens rolle i skapelsen av 

identitetsbrand, hvor varens verdi ligger i brandets bidrag av mening, som individer anvender 

til sin egen selvskapelse (Holt 2004:11). Det sentrale for begge teoretikere er viktigheten av å 

inndra kultur og kontekst, når et slikt brand skal oppbygges (McCracken 2005; Holt 2004). På 

bakgrunn av dette kan man med Holt og McCracken iaktta brands som kulturelle ressurser, 

som anvendes til skapelsen av individet og dets omverden (McCracken 2005:3; Holt 

2002:83). Ved å ta utgangspunkt i denne kulturelle tilnærmingen til place branding, vil det 

være mulig å undersøke hvordan Ny Nordisk Mat forholder seg til den kulturelle konteksten, 

samt hvilke fortellinger som skapes når konseptet anvendes til å place brande Norden. 

Analysens overordnede ramme tar utgangspunkt i den felles tilgangen, som de to teoretikerne 

representerer. Den kulturelle branding tilgangen adresserer den kulturelle konteksten, og i 

denne analysen er det den nordiske konteksten som iakttas.  

                                                        
7 Heretter Holt og McCracken 
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Douglas Holts teori om kulturell branding 

Fortellinger 
Utgangspunktet for Holts kulturelle branding teori er at et brand oppstår og blir formet 

gjennom fortellinger eller myter som formidles av en rekke ulike fortellerstemmer. Gjennom 

disse fortellingene tillegges et brand mening og dermed også identitetsverdi. Ved å knytte an 

til brandet, får individer adgang til identitetsverdien som fortellingene og meningene gir, og 

kan bruke dette til sin egen selvskapelse. Fordi det er fortellingenes identitetsverdi som gjør et 

brand attraktivt, er fortellinger en svært viktig komponent i kulturell branding. Gjennom 

fortellingene fungerer brandet som et symbol på de idealene forbrukeren ønsker å oppnå (Holt 

2004:3-4, 36). Når dette idealet uttrykkes vil det også samtidig bli tydelig hva dette idealet 

ikke innebærer. De meningene som ligger i brandets fortellinger, og som uttrykker et slikt 

ideal, sier dermed både noe om hva individene er og hva de ikke er. 

 

Vellykkede brands adresserer de spenningene i et samfunn, som har oppstått på grunn av 

endringer i konteksten. Den kulturelle konteksten vil endre seg alt etter hvor man er i verden, 

og hva som skjer på det konkrete tidspunktet. Det er derfor viktig at et brand tilpasser seg 

deretter (Holt 2004:8, 38, 64-65). I den andre analysen undersøkes det hvordan Ny Nordisk 

Mat forholder seg til den nordiske konteksten. Fordi brandet uttrykkes gjennom de 

fortellingene som konstrueres, fremkommer brandets mening ved å fremanalysere konseptets 

sentrale fortellinger. identitetsverdi. Det er disse fortellingene som gir identitetsverdi som  

brandet anvender for å tiltrekke forbrukere. 

Kulturell motsetning og mytemarked 
Et sentralt poeng i Holts teori er at et samfunn til enhver tid har en rådende ideologi kalt den 

nasjonale ideologi. Dette er et system av ideer, som kreerer en sammenheng mellom 

innbyggerne og nasjonens overordnede prosjekt. På mange måter blir den rådende ideologien 

en modell for hvordan man skal leve (Holt 2004:57-58). I denne analysen allmenngjøres 

Holts grunntanke, slik at hans bruk av det nasjonale som utgangspunkt endres. Dette er 

nødvendig for å kunne undersøke den nordiske konteksten. Helt konkret tilvirkes hans teori 

slik at det nasjonale erstattes med det regionale. Det betyr at denne analysen tar utgangspunkt 

i en regional ideologi, i stedet for å basere seg på en rådende ideologi som er forbundet til det 

nasjonale.  
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Den rådende ideologien uttrykkes ikke direkte, men gjennom sosial konstruksjon og 

fortellinger, som danner en rekke grunnmyter. Individene oppfatter dette som den riktige 

modellen å leve etter, og det er innenfor denne konteksten at mennesker skaper forståelsen av 

seg selv og sin omverden (Holt 2004:57). Mange vil ha problemer med å leve opp til 

nasjonens idealer, slik at det oppstår en spenning mellom ideologi og personlig erfaring. 

Denne spenningen kan kalles kulturell motsetning, og resulterer i bekymring og lengsler hos 

mennesker. Disse motsetningene kan bli spesielt akutte når det skjer radikale forandringer 

som destabiliserer den rådende ideologien. Slike forandringer kalles for kulturelle brudd. På 

grunn av endringene de medfører i ideologien, tvinges individer til å endre sin egen 

selvoppfattelse, håp og forventninger (Holt 2004:23, 45). I forbindelse med en slik motsetning 

skapes det også et sterkt behov for noe som kan utjevne spenningen, og italesette det 

tomrommet som finnes. Da det er myter som kan fylle dette tomrommet, oppstår det et 

mytemarked. Det vil til enhver tid være en rekke ulike kulturelle motsetninger i et samfunn, 

og dermed også tilsvarende mange mytemarkeder (Holt 2004:56-59). For et identitetsbrand er 

det nettopp i slike situasjoner man skal tre inn på mytemarkedet. I den andre analysen vil jeg 

vise hvordan globaliseringen kan iakttas som et kulturelt brudd, som setter befolkningen 

under press. Dette skaper et mytemarked som blir relevant for Ny Nordisk Mat. 

Identitetsmyte og populistiske verdener 
Brands har identitetsverdi fordi de er fylt med fortellinger, som anvendes til menneskers 

selvskapelse. Ved å trekke på fortellinger som forholder seg til spenningene i en nasjon, 

skapes en identitetsmyte som kan glatte over de kulturelle motsetningene. Gjennom brandet 

kan konsumentene få adgang til myten som adresserer deres frykt og håp. Ved å ta del i 

fortellingen hjelpes forbrukerne til å skape mening med livet og fremme identiteten som er 

under press (Holt 2004:2-3, 8).   

 

Når en identitetsmyte skapes er det viktig at den oppfattes som autentisk. Ofte trekkes det 

derfor på populistiske verdener. En populistisk verden er en gruppering som uttrykker en 

bestemt ideologi gjennom sine aktiviteter. De kjennetegnes ved å ha et helt eget ethos hvor 

man handler på bakgrunn av verdier, og ikke tar hensyn til hva andre mener man burde gjøre. 

Når en identitetsmyte tar utgangspunkt i populistiske verdener, vil man som konsument 

tillegge myten troverdighet fordi den stammer fra en autentisk gruppering som ikke har tatt 

sine valg basert på egen vinning (Holt 2004:9, 11, 58-59). Identitetsmyten som anvendes når 
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Norden skal brandes gjennom Ny Nordisk Mat, tar utgangspunkt i den gastronomiske verden 

hvor motivasjonen er å skape eksepsjonelt god mat. 

 

Dersom et brand lykkes med å skape identitetsverdi, kan man iaktta den samlede 

brandverdien gjennom et tilhengernettverk som kan inndeles i de tre grupperingene insiders, 

followers og feeders. Et slikt forbrukernettverk kan også iakttas i Ny Nordisk Mat. Insiderne 

er de som kan knyttes opp til den populistiske verden som identitetsmyten trekker på. De er 

enten en del av den populistiske verden, eller befinner seg i dens periferi. Insiderne kan 

snakke på vegne av den populistiske verden, og det er derfor svært viktig at de tolererer 

brandets posisjon i denne verdenen. Followers er de konsumentene som virkelig identifiserer 

seg med brandets myte, og som finner den største verdien gjennom myten. For dem fungerer 

brandet som et moralsk kompass. Feeders er ofte den største og samtidig den minst lojale 

grupperingen, som følger trender og bruker andres opplevelser til å skape sin identitet. Det 

betyr at de har et mer overfladisk forhold til de verdiene som ligger i myten, og er i hovedsak 

tiltrukket av de sosiale båndene og statusen som brandet produserer. De trekker på 

identitetsverdien som followers og insiders får fra brandet, og bruker deres erfaringer til å få 

identitesverdi (Holt 2004:139-140, 143-149). For å oppnå troverdighet og populistisk 

autentisitet er det viktig å være tro mot den populistiske verden gjennom forståelse for deres 

koder og ethos (Holt 2004:65). Dersom Ny Nordisk Mat ikke forholder seg til den 

populistiske verden på den riktige måten, får det konsekvenser for hele forbrukernettverket. 

Avslutningsvis i analysen trekkes dette fram som et potensielt problemområde for konseptet. 

Kontekst 
I den kulturelle branding tilgangen er det helt essensielt at et brand retter seg mot de kulturelle 

motsetningene (Holt 2004:64-65). Når det oppstår nye kulturelle motsetninger i samfunnet, 

endres konteksten. For å opprettholde sin identitetsverdi i et endret samfunn,  må et brand 

fornye sine identitetsmyter (Holt 2004:37).  

 

Verdien av et ikonisk brand kan iakttas som et kollektivt fenomen, hvor man ser på brandets 

rykte i forhold til dets tidligere myter. Når et brand oppnår suksess tilegnes det kulturell- og 

politisk autoritet på bakgrunn av dets tidligere identitetsmyter (Holt 2004:95). Kulturell 

autoritet betyr at brandet har en historisk autoritet til å fortelle lignende myter på et senere 

tidspunkt, mens politisk autoritet gir dem historisk autoritet overfor de samme forbrukerne i 
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fremtiden (Holt 2004:125-126). Dersom disse virkemidlene brukes riktig, gir det et brand 

muligheten til å endre myten på en vellykket måte, i takt med samfunnsendringene.  

Grant McCrackens teori om kulturell kontekst  
I følge McCracken lever og agerer mennesker i en kulturell kontekst. Konteksten består av 

kulturelt spesifiserte ideer, om personer, handlinger, tid, rom og objekter. Kulturen 

konstituerer verden ved å supplere den med mening på to måter. For det første fungerer 

kulturen som en linse eller en ramme, som individer ser verden igjennom. For det andre er 

denne rammen konstituert i forhold til kulturens spesifikasjoner. Det betyr at kulturen både 

konstituerer den verden individer forholder seg til, og måten de tolker den på (McCracken 

1986:71-72; McCracken 2005:163, 166).  

 

Som aktører i en kulturell kontekst har mennesker et kulturelt prosjekt, hvor vi definerer oss 

selv, vår familie og omverden. Gjennom en rekke valg fastlegger man for eksempel hva det 

vil si å være norsk, nordisk, kvinne, ung osv. (McCracken 1988:88). Slik skaper hver kultur 

sitt helt eget syn på verden, som gir mening for individene som agerer i denne konteksten. 

Denne defineringen kan aldri fastlåses helt, da individet og dens omverden ikke har en essens. 

Det vil derimot være en kontinuerlig prosess hvor meningsfastleggelsen endrer seg i henhold 

til forandring i rammer og referanser (McCracken 2005:163-164). Det betyr at en endret 

kulturell kontekst, også vil føre til forandring i individers kulturelle prosjekter.  

Kulturelle kategorier og prinsipper 
For å kunne organisere vår verden av mening på en håndgripelig måte, ordnes den av 

kulturelle- kategorier og prinsipper. Kulturelle kategorier er et distinksjonssystem, hvor 

verden gjøres overskuelig ved å dele den opp i grunnleggende kategorier. McCracken tar 

utgangspunkt i de store brede kategoriene som tid, rom, natur og personer. Kategoriene 

fungerer som fundamentale meningskoordinater som vi kan navigere etter. Kulturelle 

prinsipper er organiserende ideer og verdier som ligger til grunn for kategoriene. Kategorier 

og prinsipper er interdependente, da de ikke kan eksistere uavhengig av hverandre. De 

eksisterer heller ikke i seg selv, men er avhengig av å bli virkeliggjort av mennesker 

(McCracken 1988:73, 76-77; McCracken 1986:72-74). En mye brukt metode er å 

virkeliggjøre kulturelle kategorier gjennom materielle varer eller brands. Brands reflekterer 

kulturelle kategorier og prinsipper, og er dermed fylt med mening i forhold til sentrale 

kategorier. Den meningen som ligger i et brand, bruker mennesker til å skape seg selv og sine 
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omgivelser. Ved å bruke brands realiserer mennesker kategoriene og prinsippene, og de 

skaper samtidig verden i henhold til den kulturelle forestillingen de har (McCracken 2005:27, 

104-105).  

 

I den andre analysen vises det hvordan de sentrale fortellingene i Ny Nordisk Mat trekker på 

en rekke grunnleggende kulturelle- kategorier og prinsipper. For at disse kategoriene skal 

kunne aktualiseres, er man avhengig av at individer knytter an til brandet Ny Nordisk Mat. 

For å kunne se om dette skjer, anvendes deretter McCrackens meaning transfer modell 

Meningsoverførsel 
For at individer skal kunne få tilgang til meningen som ligger i kulturelle- kategorier og 

prinsipper, må det overføres mening fra brandet til forbrukerne. McCracken presenterer en 

meaning transfer modell, som viser hvordan dette foregår (se modell 1).  

  
Figur 1 –Movement of meaning (McCracken 1988:72) 

 

I følge McCracken overføres mening gjennom to ulike steg; fra verden til varer/brands og fra 

varer/brands til konsumenter. Mening er i utgangspunktet noe som finnes i den kulturelt 

konstituerte verden. For å muliggjøre den første delen av prosessen hvor mening overføres til 

varer, er advertising og fashion system to sentrale mekanismer. I den andre analysen vil jeg 

vise hvordan det overføres mening fra den sosial verden til brandet Ny Nordisk Mat gjennom 

fashion system.  I denne prosessen kan mening overføres til goder på tre måter: ved å 

kombinere nye stiler med etablerte kulturelle kategorier/prinsipper, bruke opinionsledere til å 

forme allerede eksisterende kategorier/prinsipper, radikal reformering av kulturell mening 

(McCracken 1986:74, 76; McCracken 1988:77-82). Innenfor Ny Nordisk Mat e den andre 

metoden fremtredende. Det som skjer er at opinionsledere former allerede eksisterende 

kulturell mening, noe som igjen oppfordrer til endring av kulturelle kategorier og prinsipper. 
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Dermed oppfinnes ny kulturell mening på en moderat måte. Opinionslederne er høyt ansett på 

bakgrunn av sin stilling i samfunnet, og er en kilde til mening for andre mennesker som 

imiterer dem (McCracken 1988:80). 

 

Den andre delen av prosessen i meaning transfer modellen er overførsel av mening fra brand 

til forbruker, ved hjelp av ritualer/symbolske handlinger. Dette er en sosial handling som gir 

individer adgang til meningen som ligger i et brand. McCracken presenterer fire essensielle 

ritualer. Exchange rituals anvendes ved at man gir varer til andre, og dermed prøver å 

overføre meningen til mottakeren. Gjennom possession rituals forsøker man å overføre 

mening gjennom å kreve eierskap til en bestemt vare. Grooming rituals er viktige i 

forbindelse med varer hvor man er avhengig av en kontinuerlig oppfriskning av 

meningsoverførselen. Til sist har vi divestment rituals, som brukes for å tømme varer med 

mening for å unngå meningstap (McCracken 1986:78-80; McCracken 1988:83-87). Ved å 

anvende disse ritualene vil mening kunne overføres fra brands til mennesker, som dermed kan 

bruke meningen til å skape verden. I Ny Nordisk Mat er det tydelig å se hvordan mening 

overføres ved hjelp av exchange rituals, grooming rituals og possession rituals. 

 

McCracken har i senere arbeider utvidet meaning transfer modellen med et tredje steg; 

celebrity endorsement. Dette er meningsoverførsel ved bruk av kjente personer (se figur 2).  

 
Figur 2 – Meaning movement and the endorsement process (McCracken 2005:106)   

 

I stedet for at mening overføres direkte fra den kulturelt konstituerte verden til brandet, går 

meningen først gjennom kjendisen og derifra til brandet. På bakgrunn av det de har oppnådd 

eller hvem de er, innehar kjendiser en rekke betydninger. Dette gjør dem til svært potente 

meningskilder, som et brand kan utnytte (McCracken 2005:105-110). I forbindelse med Ny 
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Nordisk Mat bruker man celebrity endorsement, ved å knytte konseptet opp i mot en rekke 

kjente personer gjennom et ambassadørnettverk. 
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Sammenfatting av konkret teorianvendelse 
Holt og McCrackens kulturelle place branding tilgang adresserer den kulturelle konteksten. 

Gjenstanden i den andre analysen er det brede konseptet Ny Nordisk Mat som place branding 

initiativ. I den sammenheng er det den nordiske konteksten som har hovedfokus, da det er den 

nordiske identitetsprosessen som analyseres. Innledningsvis tas det utgangspunkt i Holts 

begrep om kulturelt brudd, hvor det fremkommer at globaliseringen endrer den nordiske 

konteksten. For å kunne undersøke hvorvidt Ny Nordisk Mat forholder seg til disse 

endringene, fremanalyseres meningen som ligger i konseptet ved å ta utgangspunkt i Holts 

begrep om fortellinger og McCrackens begrep om kulturelle- kategorier og prinsipper. 

Deretter anvendes McCrackens meaning transfer modell, for å vise hvordan mening overføres 

fra brandet Ny Nordisk Mat til individene. Ved å forholde seg til Holts begreper om 

populistisk verden og forbrukernettverk, blir det avslutningsvis poengtert noen konkrete 

problemstillinger.  
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Valg av case 
I denne delen gjøres det rede for valgene som er gjort i forhold til avhandlingens to caser. I et 

casestudie er det ett eller noen få tilfeller som studeres inngående (Johannessen et al. 

2010:85). Branding av Norden er denne oppgavens iakttagelsesgjenstand. For å belyse dette 

har jeg valgt programmet Ny Nordisk Mat som hovedcase. Casen fungerer som et 

studieobjekt, som gjør det mulig å iaktta et bredt konsept som en nordisk branding innsats. Å 

benytte seg av et casestudie er spesielt hensiktsmessig når spørsmålet som stilles tar 

utgangspunkt i hvordan eller hvorfor (Yin 2003:6-7). I denne afhandlingen fremkommer det 

nettopp hvordan Norden italesettes i ulike samarbeidsformer, og hvordan regionen brandes 

gjennom et bredt konsept.   

 

For å kunne undersøke hvordan Norden og de nordiske landene italesettes forskjellig innenfor 

ulike samarbeidsformer, var den komparative tilgangen hensiktsmessig i den første analysen. 

Det tas utgangspunkt i en tilgang hvor casestudier iakttas som varianter innenfor de samme 

metodologiske rammene, uavhengig av om det anvendes en eller flere caser. Den første 

analysen vil dermed kunne betegnes som et flercasestudie (Yin 2003:46). Branding innsatsen 

gjennom Ny Nordisk Mat danner utgangspunktet for analysen, og representerer et samarbeid 

basert på et bredt konsept. For å kunne sammenligne et bredt konsept med en annen 

samarbeidsform, ble  miljømerket Svanen valgt som komparativ case. Begreunnelsen for dette 

valget er at Svanen representerer en annen samarbeidsform, samtidig som den anses for å 

være et svært vellykket fellesnordisk initiativ. Mens Ny Nordisk Mat er et bredt konsept hvor 

det ikke stilles konkrete krav til de enkelte landene, er Svanen et samarbeid basert på konkrete 

avtalekriterier. Den andre analysen er et såkalt enkeltcasestudie, hvor hovedcasen iakkttas 

med en annen teoretisk tilgang (Yin 2003:39). Dermed vil det være mulig å få et grundig 

innblikk i én enkelt case, og gjøre en inngående undersøkelse av en konkret branding innsats 

(Johannessen et al. 2010:86).  

 
Innsamling av empiri 
Empirien i denne oppgaven tar utgangspunkt i skriftlige dokumenter i form av rapporter, 

evalueringer, brosjyrer, artikler, interne møtedokumenter, besluttningsreferat, vedtekter og 

programtekster. Det empiriske utgangspunktet er dermed en kvalitativ dataanalyse.  

 

Hvilke typer tekster som bør velges ut er både avhengig av problemstillingen og hva man kan 

få adgang til (Halvorsen 2003:107). Grunnlaget for oppgaven er det nordiske samarbeidet, 
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som foregår gjennom Nordisk Ministerråd. Da både Ny Nordisk Mat og Svanen er initiativer 

som er igangsatt gjennom dette politiske samarbeidet, har jeg i stor grad tatt utgangspunkt i 

dokumenter som stammer fra Ministerrådet. I den første analysen iakttas det hvordan Norden 

og de nordiske landene italesettes i ulike samarbeidsformer. For å kunne gjøre dette anså jeg 

det som viktig å hovedsaklig forholde meg til offisielle dokumenter som danner grunnlaget 

for samarbeidet. Det er også i noen tilfeller anvendt sitater fra personer som har hatt sentrale 

roller innenfor de konkrete casene. I den andre analysen er utgangspunktet å iaktta 

brandinginnsatsen gjennom programmet Ny Nordisk Mat. Dette er et relativt nytt program, 

hvor en styrket fokus på branding først er igangsatt fra 2010. Det betyr at det foreløbig ikke 

eksisterer så mange konkrete tiltak som kan si noe om hvordan innsatsen fungerer. Derfor er 

det offisielle dokumenter som har dannet grunnlaget for analysen. Dermed har det vært mulig 

å iaktta programmets slik det er tiltenkt fra politisk hold.  

 

Mye av den anvendte empirien er tilgjengelig på internett, og er oppført med link i 

litteraturlisten. Mitt arbeid i Nordisk Ministerråd har gjort at jeg har hatt kontakt med sentrale 

personer i Sekretariatet, som har kunnet gi meg tilgang til en rekke interne dokumenter, og 

rapporter som ikke finnes på nettet. Jeg har også anvendt Ministerrådets interne arkivsystem, 

og selv søkt frem interne dokumenter som har vært relevante for oppgaven. Avhandlingens 

første bilag gir en oversikt over de dokumentene som ikke er tilgjengelig på nettet. 

Oppsummering av analysestrategi 
Formålet med analysestrategien har vært å redegjøre for blikket som anvendes i denne 

avhandlingen. Det poststrukturalistiske utgangspunktet har tydeliggjort at jeg ser verden som 

konstruert, og at jeg er bevisst på at jeg dermed også selv konstruerer verden på en bestemt 

måte med utgangspunkt i det iakttakelsespunktet jeg har valgt. 

 

Laclau og Mouffes diskursteoretiske tilgang gjør at meningsdannelsen kan iakttas som et 

uendelig spill. Det er dette utgangspunktet som gjør det mulig å iaktta hvordan Norden og de 

nordiske landene italesettes forskjellig i to ulike diskurser. Gjennom den kulturelle place 

branding tilgangen aktualiseres muligheten for å iaktta et bredt konsept som en 

brandinginnsats i den nordiske konteksten. Avsluttningsvis ble det beskrevet hvilken metode 

som er brukt for valg av case og innsamling av empiri. 
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3. Analyse 1 – Diskursanalyse 
Innledning 
Nordisk samarbeid foregår på en rekke ulike områder, og ved hjelp av forskjellige 

samarbeidsformer. I dette kapittelet er hovedformålet å vise hvordan ulike samarbeidsformer 

italesetter Norden og de nordiske landene. Det gjøres ved å anvende Laclau og Mouffes 

teoriapparat i en diskursteoretisk analyse. Analysen vil ta utgangspunkt i to forskjellige caser. 

Den første casen er Ny Nordisk Mat, som er et reelt place branding initiativ. 

Samarbeidsformen er i det tilfellet et bredt konsept. Denne casen sammenlignes med 

miljømerket Svanen, som representerer et nordisk samarbeid basert på en konkret avtale. Ved 

å vise hvordan Norden og de nordiske landene italesettes innenfor de to ulike 

samarbeidsformene, blir det også mulig å si noe om betydningen av disse italesettelsene. 

 

I begge casene fremanalyseres det sentrale nodalpunktet som strukturerer diskursen. Deretter 

viser jeg hvordan strukturen tilbyr henholdsvis Norden og de nordiske landene noen konkrete 

subjektposisjoner. På bakgrunn av caseanalysene presenteres forskjellene mellom et 

samarbeid basert på en konkret avtale og et samarbeid basert på et bredt konsept, samt de 

konsekvensene som ulikhetene medfører.  

Ny Nordisk Mat – et bredt konsept 
I Ny Nordisk Mat tar det nordiske samarbeidet form gjennom et bredt konsept hvor det ikke 

er stadfestet konkrete avtalekriterier. Innledningsvis fremkommer det hvordan 

globaliseringsspørsmålet har påvirket igangsettelsen av det omfattende 

profileringssamarbeidet, som Ny Nordisk Mat er en del av. Ved å avdekke diskursen om Ny 

Nordisk Mat, vil jeg deretter vise hvordan Norden og de nordiske landene italesettes når det 

anvendes en bred konsepttankegang. Dette gjøres ved å synliggjøre hvordan diskursen 

struktureres rundt nodalpunktet ’verdier’, og etterfølgende fremanalysere subjektposisjonene 

til Norden og de nordiske landene.  

Globaliseringens plass i det nordiske samarbeidet  
Globalisering er på ingen måte en ny trend i Norden. I lang tid er det nettopp globaliseringen 

som har dannet grunnlagget for økt produktivitet og levestandard i mange av de nordiske 

landene (Andersen et al. 2007:12). Globaliseringen medfører hurtige endringer av den verden 

vi lever i, et faktum som nasjonalstatene konstant må forholde seg til. Med et diskursteoretisk 
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blikk viser jeg her hvordan globaliseringen kan sies å være en dislokasjon, som endrer 

Nordens betydningsinnhold.  

Globaliseringen som en dislokasjon 
Nasjonalstatene har lenge vært en naturlig måte å iaktta og strukturere verden. Statenes 

suverenitet kan spores til Westfalerfreden og året 1648. Gjennom denne fredsavtalen kom den 

første eksplisitte uttalelsen om et europeisk samfunn bestående av seperate suvereniteter. 

Dermed anerkjente man formelt statssuvereniteten i et internasjonalt samfunn (Jackson et al. 

2005:53-55). 1648 kan med andre ord sies å være startpunktet for nasjonalstatene slik vi 

kjenner dem. Struktureringen av verden på bakgrunn av nasjonalstatens grenser er en 

hegemonisk sedimentering. Hegemoni vil si at strukturene er delvis fastlåste. Da det ifølge 

diskursteorien aldri er mulig å fastlåse strukturene fullstendig, kan de alltid politiseres slik at 

de endres (Jensen et al. 2002:30). Globaliseringen har satt i gang en prosess hvor 

struktureringen av verden på bakgrunn av nasjonalstater ikke nødvendigvis er like sedimentert 

som før. En begivenhet som bryter de eksisterende strukturene omtales i diskursteorien som 

en dislokasjon.  

 

I forbindelse med globaliseringen har statsministrene uttrykt et økt behov for å se utover 

nasjonalstatens grenser; ”Många av de utmaningar som globaliseringen skapar, kan inte 

lösas av ett enskilt land, utan det krävs att länder eller regioner agerar samtidigt och 

koordinerat. Utifrån de likheter de nordiska länderna har, faller det sig naturligt att 

tillsammans försöka finna lösningar” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2007b:3). I stedet for 

å vektlegge det nasjonale, flytter de fokus over til det nordiske. Når statsministrene bestemte 

seg for å styrke profileringen av Norden, var det først og fremst den økte globale 

konkurransen de fremhevet som en viktig begrunnelse. Globaliseringen skaper noen endrede 

samfunnsforhold, som medfører økt konkurranse. Disse endringene må landene naturligvis 

forholde seg til, og det påpekes at man ikke alltid bør nøyes med å profilere landene hver for 

seg, men stå samlet;”Alla de nordiska regeringarna är aktiva i profileringen av sitt respektive 

land. Inom vissa områden bör dock de gemensamma nordiska styrkorna och kompetenserna 

profileras gemensamt. Norden är en liten aktör i det globala sammanhanget och i regioner 

långt härifrån, uppfattas Norden ofta som en marknad…En gemensam nordisk insats i dessa 

delar av världen8

                                                        
8 Dvs. de deler av verden hvor norden oppfattes som ett samlet marked. 

, kan skapa större genomslagskraft än vad länderna kan få var för sig” 

(Nordisk Ministerråds Sekretariat 2007b:12). Her ligger det en oppfordring om at man i noen 
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sammenhenger bør se forbi ideen om nasjonalstatene i en profileringssammenheng. En 

iakttagelse av verden med utgangspunkt i nasjonalstatenes inndeling, representerer som sagt 

en sedimentert strukturering av verden. Med diskursteorien som utgangspunkt blir det mulig å 

iaktta globaliseringen som en dislokasjon, som forandrer den sedimenterte strukturen.  

 

Når statsministrene velger å se forbi nasjonalstaten, er det fordi globaliseringen har endret 

forholdene de agerer i. Grunnen til at en dislokasjon destabiliserer den eksisterende 

betydningsordenen, er nettopp at denne begivenheten ikke kan representeres innenfor den 

eksisterende diskursen (Howarth 2005:160, 187). Globaliseringen innebærer at landegrensene 

på mange måter marginaliseres. Dersom man kun strukturerer verden med utgangspunkt i 

nasjonalstatene, blir globaliseringen en begivenhet som det er vanskelig å inkludere. Ved å se 

utover nasjonalstatene er det mulig å forholde seg til globaliseringen. Da andre oppfatter de 

nordiske landene som ett felles marked, oppfordrer statsministrene de enkelte nasjonene til å 

tenke i regionale termer. Med dette uttrykkes det et ønske om at landene skal fremstilles i tråd 

med den eksterne oppfattelsen. Globaliseringens inntog som dislokasjon gjør at det oppstår en 

forandring i strukturene, som oppløser det hegemoniske. Profileringsarbeidet går da fra å ha et 

nasjonalt- til et regionalt fokus.  

Nytt betydningsinnhold for Norden 
Når statsministrene begrunner en aktualisering av det nordiske fellesskapet, med at andre land 

ser på de nordiske landene som en enhet, blir det tydelig at Norden er en forestilt helhet uten 

en fast struktur. Med Laclau og Mouffes terminologi kan Norden dermed sies å være en myte 

som er spesielt åpen for ulike betydningstilskrivninger (Phillips et al. 1999:39 og 51-52). Det 

betyr at Norden kan meningsutfylles på mange ulike måter.  

 

Når en dislokasjon oppstår endres strukturene, slik at nye identiteter og et nytt hegemoni kan 

manifesteres (Howarth 2005:160, 187). I slike tilfeller blir dislokasjonen en form for brudd på 

identiteten, som gjør at subjekter ser seg selv på en annen måte (Laclau 1990:39). Det skjer 

også i Norden i forbindelse med globaliseringen. De endrede strukturene gjør at 

statsministrene velger å se utover de nasjonale grensene og aktualisere myten om Norden. 

Regionen får dermed et nytt betydningsinnhold, som et regionalt fellesskap som også kan 

brukes i profileringssammenheng. Ideen om profilering av Norden gjennom et 

intergovermentalt politisk samarbeid er relativt ny. Med utgangspunktet i Nordens 

identitetsmessige rekonstruksjon, igangsettes det en omfattende nordisk profileringsinnsats 
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som har resultert i en satsning på Ny Nordisk Mat og branding. I den etterfølgende delen ser 

jeg nærmere på nodalpunktet som strukturerer diskursen om Ny Nordisk Mat.  

Nordiske verdier som nodalpunkt 
Den artikulatoriske prosessen i Ny Nordisk Mat konseptet betyr at ulike tegn knytter seg opp 

imot et nodalpunkt som gir dem mening (Laclau og Mouffe 2001:105). I dette avsnittet vil jeg 

avdekke hvordan nodalpunktet ’nordiske verdier’ fungerer som et knutepunkt i konseptet Ny 

Nordisk Mat.  

 

De tolv nordiske kokkene, som utarbeidet Kjøkkenmanifestet, ønsker at man skal ta 

”…utgangspunkt i tradisjonelle nordiske verdier, men samtidig sette dem til diskusjon” 

(Køkkenmanifest 2004). Man skal altså både ivareta og utvikle det som anses for å være 

spesielt for Norden. Hva som kjennetegner de nordiske verdiene blir utdypet flere steder. I 

Århus-deklarasjonen beskrives Ny Nordisk Mat som et initiativ hvor det er forhåpninger om 

at det kan bli skapt ”…en fælles nordisk madkulturel identitet, som er præget af de kvaliteter, 

der findes i vores region om renhed, enkelthed, sikkerhed og etik” (Nordisk Ministerråd FJLS 

2005a:1). Det sies blant annet at renhet kan bety bruk av naturlige råvarer, mens enkelthet vil 

si at maten blir til uten at maten manipuleres og bearbeides unødig. I forbindelse med etikk 

trekker de frem at det blant annet medfører ansvarlighet, ærlighet, hensyn til naturen og 

dyrenes trivsel (Køkkenmanifest 2004). Tegnene renhet, enkelhet og etikk, som potensielt kan 

ha en rekke ulike betydninger, blir italesatt som noen særegne kvaliteter man mener eksisterer 

i den nordiske regionen (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2). I Ny 

Nordisk Mat Programmet er det helt tydelig at disse begrepene betegnes som verdier, når det 

sies at ”Køkkenmanifestet forbinder bl.a. den nordiske mad med mange af de værdier, som vi 

sætter på det nordiske samfund fx: renhed, friskhed, enkelthed, ærlighed og etisk mad 

produceret i et enestående klima, vande, natur, kølighed og lys” (Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2006a:4). Koblingen mellom nordiske samfunnsverdier og verdiene i Ny Nordisk 

Mat italesettes flere steder, hvor det også trekkes fram verdier som miljø, likestilling og 

demokrati (Nordisk Ministerråd 2010:14; Kvistgaard 2009:5, 21-22). Det som skjer i disse 

italesettelsene er at nordiske verdier blir et nodalpunkt som strukturer diskursen. Tegn som 

etikk, renhet, enkelhet, friskhet, likestilling og demokrati ordner seg da rundt dette 

knutetpunktet, og får sin betydning derifra. Selv om tegnene kan iakttas som forskjelligartede, 

kobles de sammen i kraft av å representere noen fellesnordiske verdier.  
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Naturgitte betingelser som verdi 
Norden er prisgitt omstendigheter vi ikke selv har valgt, som klima, vann, natur, kjølighet 

og lys (Nordisk Ministerråd 2010:17; Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2006a:1, 2, 4, 6). I diskursen om Ny Nordisk Mat italesettes de naturgitte 

omstendighetene som noe det nordiske kjøkkenet kan glede seg over, og utnytte til sin 

fordel (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1; Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2006a:1, 4, 6).  

 

I programmet beskrives Ny Nordisk Mat som “…en satsning inden for et område, hvor 

Norden kan markere sig som ‘værdiregion’ med afsæt i de nordiske værdier og særegne 

kultur og natur” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:2). Selv om natur her er adskilt 

fra verdier, er det likevel ofte nodalpunktet nordiske verdier som strukturer de naturgitte 

elementene i diskursen (Køkkenmanifest 2004; Kvistgaard 2009:6, 15, 20; Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2006a:4). Det er ingen tvil om at naturgitte betingelser får sin 

betydning i forhold til verdier når det blir sagt at man med verdien ‘friskhet’ for eksempel 

mener; “den aromatiske intensitet, den saftighed og den smagsmæssige ‘sprøhed’ vi 

møder for eksempel i kølige klimaers frugter og vine” (Køkkenmanifest 2004). Når det er 

snakk om dyrking av råvarer, er det ikke en selvfølge at kjølig klima blir omtalt som noe 

positivt, tvert imot. Det som skjer i denne diskursen er at en naturgitt betingelse får 

betydning ved at det iakttas i relasjon til nordiske verdier, slik at det fikseres som et gode. 

De naturlige betingelsene blir dermed noe man kan dra nytte av i det nordiske kjøkkenet. 

Kultur som verdi 
Utover verdier og natur, er kultur det tredje elementet man ofte trekker fram som en 

fellesnevner for det nordiske kjøkkenet (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:1, 3, 4; 

Kvistgaard 2009:5, 15). På samme måte som med de naturlige betingelsene, struktureres 

også de kulturelle elementene i diskursen ofte av nodalpunktet nordiske verdier (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2006a:3, 5, 8; Nordisk Ministerråd 2010:19). Det skjer blant 

annet når nordisk design legges fram som en god måte å koble sammen Ny Nordisk Mat 

og kultur; “Ny Nordisk Mad kan lære af de succeshistorier og værdier, som findes inden 

for kulturområdet. Et eksempel er de værdier man ofte har forbundet med det image, som 

f.eks. nordisk møbeldesign har” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:5). Det som gir 

nordisk design mening i diskursen om Ny Nordisk Mat er altså verdiene, som dette 

kulturområdet innehar.  
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Oppsummering av nodalpunkt 
I ovenstående del er ‘nordiske verdier’ avdekket som det gjennomgående nodalpunktet i 

diskursen om Ny Nordisk Mat. Nodalpunktet fikseres som noen grunnleggende verdier 

man finner i det nordiske samfunnet. Naturgitte forhold og kultur italesettes også som 

nordiske verdier man kan utnytte i forbindelse med Ny Nordisk Mat. Forskjelligartede 

tegn kobles dermed sammen i kraft av å representere noe nordisk. Nodalpunktet medfører 

at disse tegnene låses inn i en diskurs hvor de blir noen grunnleggende verdier i det 

nordiske samfunnet. Det utpekes dermed noen særegne kvaliteter for den nordiske 

regionen, som gjør at Norden blir et verdifellesskap på tvers av landegrenser. Det 

resulterer i at man har fokus på likhetene mellom landene, i stedet for ulikhetene.  

Subjektposisjoner i Ny Nordisk Mat 
Nodalpunktet ‘nordiske verdier’ strukturerer diskursen om Ny Nordisk Mat, og påvirker 

subjektposisjonene som utpekes. I denne delen fremanalyseres subjektposisjonene som tilbys 

Norden og de nordiske landene.   

Norden 
I denne diskursen italesettes Norden som en region med spesifike verdier. Det finnes ingen 

uttømmende liste over verdiene, men det kommer fram at de blant annet er funnet med 

inspirasjon i det nordiske samfunnet, de naturgitte betingelsene og den nordiske kulturen. Det 

avdekkes en rekke verdier, og noen av dem, som renhet, friskhet, enkelhet og etikk, nevnes 

ofte (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2; Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2006a:1-5). I mange av tilfellene snakkes det ikke nødvendigvis om konkrete 

eksempler. I stedet omtales nordiske verdier på et generelt plan, uten at det gis noen definert 

liste (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:1-5; Nordisk Ministerråd 

2010:16, 20; Kvistgaard 2009:5,15-16). Subjektposisjonen Norden tilbys, er dermed en 

verdiregion som har svært brede rammer for hvilke verdier som kan inndras. Ved å kikke 

nærmere på noen av verdiene som italesettes, vil det være mulig å gå mer i detalj.  

 

Når man omtaler de naturgitte betingelsene, er det med ord som kjølighet, lys, jordbunn, vann 

og skiftende årstider (Nordisk Ministerråd 2010:17; Køkkenmanifest 2004; Nordisk 

Ministerråd FJLS 2005a:1; Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:1-2,4,6). Vilkårene er 

brede, og blir ikke spesifisert ved at det for eksempel nevnes eksakte temperaturer, antall 

lystimer eller vanntype. I stedet fikseres de ulike betingelsene som brede nordiske verdier, 
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som renhet, frisket og enkelhet. Verdiene meningsutfylles dermed uten at det fastlegges 

konkrete kriterier. Dette gjør at Nordens subjektposisjon dannes ut i fra brede verdier.  

 

Selv om man ikke vil finne en liste over alle verdiene som de naturgitte betingelsene 

medfører, er det mulig å iaktta hva verdier basert på naturens vilkår medfører. En av de 

elementene som blir italesatt som et resultat av naturbaserte verdier er mangfoldet av råvarer. 

Det som fremheves er viktigheten av at det arbeides med de råvarene som blir spesielt gode i 

Norden, og at man utnytter egenskapene som råvarene har. Det de iakttar som fellesnordisk er 

altså mangfoldet og de mulighetene det gir. (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2006a:3,6; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2). Norden fikseres dermed som en 

region hvor man utnytter mangfoldet av råvarer og de mulighetene som ligger i råvarene, uten 

at man stiller krav til hvilke råvarer det er snakk om. 

 

Måten råvarene behandles på, spesifiseres flere steder (Nordisk Ministerråds Sekretariat 

2006a:4; Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2; Nordisk Ministerråd 

2009:15). Det sies blant annet at nordiske råvarer bør være ”…tilberedt på en traditionel, men 

opdateret og sund måde” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:4). I dette utsagnet kobles 

det ‘nye’ inn i den nordiske maten. Maten kan være tradisjonell, men den skal også være 

modernisert, derav navnet ‘Ny Nordisk Mat’. Norden italesettes dermed også som innehaver 

at et kjøkken som er basert på det tradisjonelle, samtidig som man følger med i tiden. Sunnhet 

blir også koblet sammen med behandlingen av råvarer. I evalueringen fra 2009 sies det blant 

annet at man forventer at Ny Nordisk Mat bidrar til utviklingen av produkter hvor 

“…råvarerne er forarbejdet i henhold til strenge nordiske krav om sundhed og sikkerhed 

samt åbenhed om ernæring” (Nordisk Ministerråd 2010:15). Det blir ikke utdypet hva de 

strenge kravene går ut på. Generelt i diskursen snakkes det i stedet mer overordnet om 

nåtidens viten om sunn kost (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:4; Køkkenmanifest 

2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2). Når det gjelder krav i forhold til sikkerhet, 

nevnes viktigheten av at matproduksjonen lever opp til ”…gældende regelværk” (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2006a:6). Hva som er gjeldende regelverk vil naturligvis være 

avhengig av hvilket land man befinner seg i, men det gjøres ingen ytterligere spesifikasjoner. 

Ytterligere elementer som kobles sammen med behandlingen av råvarer, er miljø og 

dyrevelferd (Køkkenmanifest 2004; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:2). Dermed skapes det 

en sammenheng mellom naturgitte omstendigheter og det nordiske samfunnet, gjennom den 
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nordiske verdien etikk. I Kjøkkenmanifestet står det blant annet at; ”Det ny nordiske køkken 

skal være med til at drive udviklingen i en retning, hvor bæredygtighed, hensyn til den vilde 

natur og dyrenes trivsel fremmes” (Køkkenmanifest 2004). Norden blir dermed italesatt som 

en etisk korrekt region, som arbeider for miljø og dyrevelferd, uten at det gis spesifikke 

påbud. Disse eksemplene viser at Norden blir tilskrevet en subjektposisjon som tradisjonell 

men oppdatert, sunn, sikker, bæredyktig og etisk, uten at det oppstilles noen spesifikke krav 

for Norden som helhet.  

De nordiske landene 
Landegrensene er ikke spesielt sentrale i diskursen, da fokus er det fellesnordiske. Når de 

nordiske landene italesettes gjøres det i høy grad ved at landene fikseres som en del av 

Norden (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:1-3; Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:2; 

Kvistgaard 2009:22). Denne fikseringen kommer klart fram i det overordnede formålet for Ny 

Nordisk Mat, som er “…at aktivere nationale aktører til nordisk samarbejde for: at fremme, 

udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, om ligger i nordiske madvarer og nordisk 

madkultur” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:3). De nordiske landene blir dermed 

tilskrevet en subjektposisjon,  hvor de er en del av en større enhet, som deler felles verdier og 

potensialer.  

 

I diskursen uttrykkes det at programmet skal aktivere nasjonale aktører til å samarbeide på 

tvers av landegrensene, i forbindelse med aktiviteter som omhandler nordisk mat (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2006a:1). Selv om det her vedkjennes at det eksisterer landegrenser, 

betyr ikke det at man har et kjøkken som følger de samme skillelinjene. Det italesettes tvert i 

mot at landene har et nordisk kjøkken, hvor man samarbeider uavhengig av grensene. 

Vinklingen av landene som en del av det nordiske kjøkkenet, illustreres svært godt når 

følgende metafor tas i bruk; “Man kan sammenligne det nye nordiske køkken med 

Middelhavskøkkenet, hvor hvert enkelt land eller region bidrager med sine særlige og unikke 

råvarer og gastronomi til en overordnet paraply” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:2). 

Det gis dermed rom for ulikhetene i landenes kjøkken. 

Oppsummering av subjektposisjoner 
Analysen av Ny Nordisk Mat viser at subjektposisjonene til Norden og landene ikke står i et 

motsetningsforhold til hverandre. Norden italesettes som en verdiregion hvor det er brede 

rammer for hvilke verdier som inndras. Da det ikke stilles konkrete krav til verdiene, er de 
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også svært romslige i seg selv. Det medfører en subjektposisjon hvor Norden består av verdier 

som kan innholdsutfylles på en rekke forskjellige måter. Nordens subjektposisjon har dermed 

mulighet for å omfatte subjekter som er preget av differens. Landene tilbys en subjektposisjon 

hvor de fikseres som en del av en region hvor man deler felles verdier og potensialer. Det 

fokuseres i høy grad på likhetene mellom landene. Selv om landene er en del av en større 

helhet, er det dermed rom for nasjonale forskjeller. Det betyr at den ekvivalenskjeden som 

utgjør konstitueringen av landene, kan inngå i ekvivalenskjeden som skapes i konstitueringen 

av Norden. Ekvivalenskjededene representerer ikke noen negasjon i forhold til hverandre, 

men er tvert imot sammenfallende. Dette gjør at landene uten problemer kan inngå som en del 

av Norden, selv om det er forskjeller dem i mellom.  

 

Miljømerket Svanen – samarbeid basert på en konkret avtale  
Undersøkelser viser at miljømerket Svanen er et av Nordens mest kjente varemerker, som på 

en god måte symboliserer det nordiske samarbeidet (Aalto et al. 2008:7). Det er viktig å gjøre 

oppmerksom på at miljømerket har utviklet seg mye siden det ble igangsatt i 1989. I analysen 

tas det utgangspunkt i rammene slik de var da samarbeidet startet, samtidig som utviklingen 

og endringer trekkes inn. Det vises først hvordan diskursen struktureres rundt nodalpunktet 

’avtalekriterier’. Deretter fremanalyseres subjektposisjonene som tilbys Norden og de 

nordiske landene. 

Avtalekriterier som nodalpunkt 
Svanen italesettes som en harmonisert, frivillig og positiv miljømerkeordning (Nordisk 

miljömärkning 1991b:2; Nordisk miljömärkning 1995:8). Som analysen vil vise, får disse 

sentrale tegnene sin betydning ved at de knyttes opp imot nodalpunktet ’avtalekriterier’.  

Begrenset frihet 
Det frivillige aspektet ved miljømerket omtales som det faktum at produsenter og importører 

av egen fri vilje kan søke om å få bruke Svanemerket (MR-Konsument 1989:1). Innenfor 

miljømerkeordningen er det noen avtalekriterier som gjør at den fulle frivilligheten kun 

gjelder fram til det punktet at man blir en del av miljømerket. Som deltager i ordningen må 

man umiddelbart forholde seg til de avtalekriteriene som er satt. Selv om frihet rent faktisk er 

et sentralt element i ordningen, har medlemslandene dermed ikke full frihet. Friheten 

begrenses av de avtalekriteriene man sier ja til.    
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Frihet italesettes blant annet i forbindelse med fastsettelse av kriterier for svanemerkede 

produkter, som i siste ende vedtas av det nordiske samordningsorganet; ”Dersom et av 

landene har avstått fra å stemme for ett kriteriedokument, beslutter landet selv hvorvidt det 

ønsker å merke de aktuelle produktene etter de vedtatte kriterier. Landet kan ikke merke etter 

andre kriterier” (MR-Konsument 1989:2). Det er altså frivillig om landene benytter seg av 

kriteriene, men uansett om de brukre produktkriteriene eller ikke, medfører det avtalekriterier 

som begrenser friheten. Dersom et land velger å anvende produktkriteriene må det naturligvis 

forholde seg til de avtalekriteriene som er nedfelt. Dersom landet velger å ikke bruke 

produktkriteriene vil det uansett medføre begrensninger, fordi det ikke kan merke etter andre 

kriterier. Friheten får dermed sin betydning ved at den kobler seg opp i mot nodalpunktet 

avtalekriterier. Medlemslandene kan selv bestemme hvorvidt de vil bruke produktkriteriene 

eller ikke, men uansett hvilket valg de tar medfører det avtalekriterier. Å være en del av 

miljømerkeordningen vil med andre ord medføre visse avtalekriterier uansett hvordan man 

forholder seg til de beslutningene som tas. En ubegrenset frihet kan kun oppnås ved å gå ut av 

ordningen.     

Produktkriterier 
For at et produkt kan få miljømerket, må det leve opp til en rekke generelle og bestemte 

kriterier, samt praktiske betingelser (MR-Konsument 1989:1). Produkter som lever opp til 

kriteriene blir en del av miljømerkeordningen, de som ikke gjør det holdes utenfor. Etter at et 

produkt er godkjent, opprettes det en avtale som spesifiserer hvilke kriterier og bestemmelser 

produsenten/importøren må overholde for at avtalen skal være gyldig. Hvorvidt produkter kan 

fortsette med å være en del av ordningen eller ikke, er avhengig av om de fortsetter med å 

leve opp til kravene som lisensavtalen stiller. Dersom et produkt ikke lever opp til disse 

kravene vil lisensen inndras enten permanent eller midlertidig, avhengig av hva som er 

årsaken til inndragelsen (Nordisk miljömärkning 1991a:5; Nordisk miljömärkning 1991b:4-5; 

Nordisk miljømerkingsnemd 2001:5). 

 

Disse bestemmelsene er en del av de avtalekriteriene landene sier ja til når de går inn i 

miljømerkeordningen. Et produkt gis dermed betydning i forhold til avtalekriterier, både før 

og etter at det har blitt en del av miljømerkeordningen. Det er med andre ord avtalekriteriene 

som avgjør om et produkt er innenfor eller utenfor – om det kan bli en del av det nordiske 

miljømerket, og om det kan fortsette å være det.  
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Regulert harmonisering  
Innenfor miljømerkeordningen har det hele tiden vært et nordisk samordningsorgan, som de 

nasjonale miljømerkningsorganisasjonene samarbeider gjennom. Organet reguleres av en 

rekke vedtekter, som beskriver hvordan det skal drives, hvilke beslutningsrettigheter det har 

og hvordan disse beslutninger skal tas (MR-Konsument 1989:5-6; Nordisk 

miljømerkingsnemd 2003). Samordningsorganet skal sikre nordisk harmonisering, og blir 

fiksert gjennom disse avtalekriteriene. Det gjør at også samarbeidet og harmoniseringen får 

betydning gjennom nodalpunktet avtalekriterier.  

Oppsummering av nodalpunkt 
I denne analysedelen er ‘avtalekriterier’ avdekket som det strukturerende nodalpunktet. Det 

nordiske samarbeidet meningsutfylles dermed gjennom de juridiske avtalekriteriene som er 

fastlagt i miljømerket. Selv om Svanen er en frivillig ordning, må medlemslandene forholde 

seg til de avtalekriteriene som ordningen medfører, dersom de skal være en del av 

fellesskapet. Landene har dermed en begrenset frihet innenfor miljømerkets rammer. I tillegg 

er det fastlagt kriterier som skal regulere forholdet mellom landene gjennom en 

harmonisering. Produktene i miljømerket vurderes også i forhold til avtalekriterier, som 

bestemmer om et produkt er innenfor eller utenfor ordningen. Å ikke følge ordningens krav 

medfører konsekvenser, og kan i ytterste tilfelle medføre at man ikke lenger kan inngå i 

samarbeidet. 

Subjektposisjoner i nordisk miljømerkning 
Den foregående delen har vist at det er nodalpunktet ’avtalekriterier’ som strukturerer 

diskursen og legger føringer for subjektposisjonene. I denne delen fremanalyseres 

subjektposisjonene som er tilgjengelige for henholdsvis Norden og de nordiske landene. 

Norden  
Landene blir først en del av miljømerkeordningen, i det øyeblikket de tilslutter seg frivillig. 

Miljømerket har hele tiden blitt italesatt som nordisk, til tross for at ordningen kun omfattet 

tre av de nordiske landene de første årene (Nordisk miljömärkning 1991a). Da landene må 

godkjenne kriteriene for å bli en del av ordningen, får Norden en subjektposisjon hvor 

landene ikke automatisk er en del av regionens miljømerkeordning. At noe er nordisk behøver 

dermed ikke å bety at alle landene er inkludert.  
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Miljømerket innebærer en skriftlig avtale om hvordan det nordiske samarbeidet skal fungere 

(Nordisk miljömärkning 1991a; Nordisk miljømerkingsnemd 2003). Det medfører en rekke 

føringer for hvordan landene kan interagere. Overordnet iakttas Norden dermed som en 

region hvor man samarbeider gjennom avtalekriterier. Landene står med andre ord ikke fritt 

til å samarbeide slik de ønsker, men må følge de avtalekriteriene som er satt opp. Resultatet er 

en subjektposisjon hvor Norden fremstår som en region med et sterkt regulert samarbeid.  

 

For å gå dypere ned i Nordens subjektposisjon, kan man gå inn og se på noen av de konkrete 

avtalekriteriene. Rent organisatorisk fungerer det slik at hvert enkelt land forvalter ordningen 

gjennom sine respektive nasjonale organer. Den nordiske delen av organisasjonen består, som 

nevnt, av et samordningsorgan som ble etablert for å være ”…et forum for prinsipielle 

vurderinger av driftsmessige og miljøfaglige forhold av betydning for nordisk harmonisering 

av positiv miljømerking i de ulike nordiske land” (MR-Konsument 1989:2). Det blir dermed 

italesatt at Norden har behov for harmonisering, og at denne harmoniseringen åpenbart ikke 

skjer av seg selv. Med dette uttrykkes det at Norden består av en rekke nasjonale organer, som 

ikke arbeider harmonisert uten at arbeidet reguleres. Denne problematikken kommer også 

tydelig frem i en rekke av de evalueringene som er utført i forbindelse med Svanen. Et 

eksempel på dette er utredningen av kriterier for produktgrupper. Opprinnelig foregikk det 

slik at de landene som kom med forslaget om en produktgruppe, også skulle utrede kriteriene. 

Dette gjorde at landene hadde en viss mulighet til å tilpasse kravene etter nasjonale 

preferanser. Derfor innførte man samnordiske ekspertgrupper, som skulle gå gjennom 

kriteriene, slik at det ikke skulle ha så stor betydning hvilket land som rent faktisk utarbeidet 

kriteriene (Nordisk miljömärkning 1995:64). For å kunne oppnå harmonisering måtte man 

dermed endre regelverket og avtalekriteriene. Norden får dermed en subjektposisjon, som en 

differensiert region hvor man har satt opp avtalekriterier for å oppnå harmonisering. Det 

medfører at samarbeidet er preget av en sterk regulering, som setter begrensninger for 

arbeidsformene. 

De nordiske landene 
Fordi de nordiske landene selv bestemmer om de vil tilslutte seg ordningen, får de en 

subjektposisjon hvor de er separate enheter som selv kan avgjøre om de vil være en del av det 

nordiske samarbeidet. Å være et land i Norden betyr dermed ikke automatisk at man inngår i 

en nordisk ordning. 
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Det er de nasjonale organene som forvalter ordningen i sine respektive land. Når landene blir 

en del av miljømerkeordningen, inngår de en avtale hvor de gjensidig erkjenner hverandres 

administrasjon, valg av nasjonale sertifiseringsinstitusjoner, samt kontroll og utstedelse av 

lisens (MR-Konsument 1989:3; Nordisk Ministerråd 2001). Denne gjensidige erkjennelsen 

medfører at landene får en subjektposisjon hvor de er separate enheter, som inngår i et 

samarbeid på tvers av landegrenser. Selv om landene italesettes som egne enheter, skal en 

nordisk praksis oppnås gjennom koordinering mellom de nasjonale organene (Nordisk 

Ministerråd 2001). Det italesettes dermed at landene ikke står helt fritt til å utføre 

forvaltningsoppgavene etter eget forgodtbefinnende. Da ordningen forvaltes ut i fra noen 

avtalekriterier landene ikke kan fastlegge helt selv, tilbys de en subjektposisjon hvor de til 

tross for å være separate enheter, ikke har full selvbestemmelse. Landene får en begrenset 

selvbestemmelsesrett og kan ikke gjøre som de selv ønsker, uten at det koordineres med de 

andre nasjonale organene.  

 

Det er landenes organisasjoner  som utsteder lisens, kontrollerer at lisenstagerne lever opp til 

regelverket, og har myndighet til å inndra en lisens (Nordisk miljömärkning 1991a:3-5; 

Nordisk miljømerkningsnemnd 2001). Det er ikke bare lisenstagerne som inngår avtaler med 

landene. Landene har også inngått en avtale med hverandre, som de kan si opp når de måtte 

ønske. Dette er en gjensidig avtale, så om det forekommer avtalebrudd i et land, kan landet bli 

sagt opp uten at de nødvendigvis selv ønsker det. De nordiske landene får dermed en 

subjektposisjon hvor de er voktere av avtalekriteriene i ordningen, både ovenfor lisenstagerne 

og ovenfor hverandre.  

 

Samordningsorganet er et nordisk nemd, som de nasjonale organisasjonene forholder seg til. 

Alle land stiller med 1-2 representanter i organet, og ordførerskapet roterer dem i mellom 

(Nordisk miljømerkningsnemnd 2003). I de opprinnelige betingelsene for 

samordningsorganet tok man utgangspunkt i konsensusbesluttninger (MR-Konsument 

1989:6). Medlemslandene fikk dermed en reell vetorett, og kunne i teorien forhinde vedtak. 

Etterhvert ble det uttrykt bekymring for at det i praksis var de nasjonale organene som hadde 

makten, slik at samarbeidet var avhengig av landenes kompromissvilje. I 2003 ble reglene 

endret slik at man i de sakene som gjelder produktkriterier, kan nøyes med en 

majoritetsavgjørelse hvor fire av landene er enige. I de andre beslutningene vil man fortsatt 

være avhengig av konsensus (Nordisk miljømerkingsnemnd 2003). Etter at 
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majoritetsprinsippet ble innført i 2003 hadde landene diskusjoner, hvor det var enighet om at 

man ikke kunne stemme ned et land ”...som menade att Svanens anseende i det egna landet 

betydligt försvagades av beslutet. Konkurransvridning under dolda tekniska krav som 

favoriserade tekniker med nationell förankring skulle inte heller beslutas mot ett land” (Lønn 

2006:6). Man anså dermed majoritetsbeslutninger som upassende i tilfeller hvor vedtaket ville 

underminere Svanens anseelse i det pågjeldende landet, eller ville være konkurransevridende. 

I 2005 skulle kriteriene for trykksaker revideres. Med bakgrunn i diskusjonene man hadde 

hatt om unntak for majoritetsbeslutninger i 2003, påberopte den danske nemnden prinsipielle 

årsaker for sin motstand, og mente at man ikke kunne behandle vedtaket, fordi det forelå en 

formell vetorett (Lønn 2006:5-6). De andre landene var ikke enige i denne tolkningen, og 

godkjente endringsforslagene, til tross for Danmarks stemme imot. Fra 2003 til 2006 var det 

bare fire tilfeller hvor det oppstod uenighet mellom landene, slik at man måtte ta en 

kriteriebeslutning mot et deltagerlands ønske. Samarbeidet beskrives også generelt som preget 

av langtgående kompromissvilje (Lønn 2006:7; Aalto et al. 2008:81-82). Denne saken viser 

likevel at det er en uklarhet i forhold til landenes styrkeposisjon ovenfor det nordiske. I tillegg 

til at man har konsensusbeslutninger i de fleste saker i samordningsorganet, er det også åpnet 

opp for at man i noen tilfeller skal kunne kreve konsensus i saker som angår produktkriterier. 

Landene får dermed en subjektposisjon hvor de på grunn av konsensusprinsippet har reell 

vetorett i en rekke saker, i tillegg til at de også har en potensiell vetorett i noen kriteriesaker.  

Oppsummering av subjektposisjoner 
Analysen av det nordiske miljømerket viser at det på grunn av subjektposisjonene potensielt 

kan oppstå kamper om hvordan miljømerket skal meningsutfylles. Norden tilbys en 

subjektposisjon, hvor et nordisk samarbeid ikke automatisk inkluderer alle de nordiske 

landene. Regionen får også en subjektposisjon som en differensiert region med ulike 

nasjonale organer, hvor samarbeidet reguleres og harmoniseres ved hjelp av fastsatte juridiske 

kriterier. Landene tilbys en subjektposisjon hvor de ikke automatisk er en del av et nordisk 

samarbeid. Fordi de har en begrenset selvbestemmelsesrett, vil det ikke alltid være mulig for 

dem å inkludere det nasjonale i det regionale. Samtidig tilbys de også i en rekke saker en 

subjektposisjon som gjør at de har vetorett i organet som skal sikre harmonisering mellom 

landene. Når Norden som subjekt er avhengig av harmonisering, samtidig som landene sitter 

på vetoretten i det organet som skal sikre harmonien – vil det kunne oppstå kamper mellom 

landene om hvordan miljømerket skal meningsutfylles. Dersom landene blokkerer for 

hverandre og ikke enes, vil den nordiske identiteten stå svakt i diskursen.  
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Diskusjon av diskursanalysen  
Analysen har så langt tydeliggjort at det er nedfelt ulike betingelser i miljømerket og Ny 

Nordisk Mat. I forhold til Svanen, kan de juridiske kriteriene gjøre det vanskelig å inkludere 

de nasjonale forskjellighetene i den nordiske subjektposisjonen. I Ny Nordisk Mat har 

verdifellesskapet medført at det er en sterk fokus på likheten mellom landene, i stedet for at 

forskjellene trekkes frem. Selv om landene er preget av forskjellighet, blir det dermed mulig å 

inkludere de nasjonale subjektposisjonene i den nordiske posisjonen. Landene kan med andre 

ord være en del av Norden, selv om de er forskjellige. Dette betyr ikke at den ene 

samarbeidsformen overordnet sett er bedre enn den andre. Svanen ble på forholdsvis kort tid 

etablert som et velkjent miljømerke i Norden. Et element som trekkes fram for å forklare 

miljømerkets framgang, er at ordningen ble etablert nordisk i stedet for nasjonalt (Nordisk 

Ministerråd 2001c:9). Svanemerket har sågar blitt kåret til et av verdens beste miljømerker. I 

rapporten stod det at ”The Nordic Swan is perhaps the most well-known European eco-

label…it has become increasingly used outside of northern Europe” (Miljømerking 2010:3). 

Et samarbeid basert på stramme avtalekriterier kan altså i høyeste grad være vellykket. 

Hvilken samarbeidsform som er mest hensiktsmessig kommer an på sammenhengen, og vil 

derfor være et empirisk spørsmål.  

 

Et konkret empirisk eksempel er profileringsinnsatsen de nordisk landene har satt i gang som 

et svar på globaliseringens utfordringer. Som vist tidligere i analysen kan globaliseringen 

iakttas som en dislokasjon. Dette medfører at Norden har fått nytt betydningsinnhold, som et 

regionalt fellesskap man kan spille på i profileringssammenheng. I denne avsluttende delen 

diskuteres betydningen av samarbeidsformenes ulike betingelser, dersom det skal anvendes i 

forbindelse med place branding.  

Miljømerket Svanen 
Som nevnt i analysestrategidelen, har ekvivalens og differens en grunnleggende rolle i 

diskursteorien. Noe som egentlig er different kan oppnå ekvivalens ved at det er ens i forhold 

til noe eksternt. En diskurs gjør seg dermed alltid forskjellig fra noe annet, og den konstituerer 

seg gjennom det den utelukker. Dermed uttrykker ekvivalens også det et objekt ikke er  

(Laclau og Mouffe 2001:111-112,127-128). Det at miljømerket gir Norden en subjektposisjon 

hvor man kan få problemer med å inkludere landene, betyr at det er risiko for uønsket 

differens mellom elementene i Svanen. Differens er en nødvendighet fordi elementer er 

avhengige av å gjøre seg forskjellig fra hverandre. Samtidig er det viktig at det eksisterer en 
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ekvivalens som gjør at de er forskjellige fra noe eksternt. I de tilfellene hvor et av de nordiske 

landene ikke er enige i de juridiske kriteriene som ordningen medfører, får man en situasjon 

hvor ekvivalensen mellom landene oppheves. Sagt på en annen måte, gjør miljømerket seg 

forskjellig fra et land som er en del av Svanen. Dersom landet velger å rette seg etter dette 

kravet, vil de igjen være ekvivalente. Skulle det derimot ikke innordne seg etter kriteriene, 

kan landet som en ytterste konsekvens måtte gå ut av det nordiske samarbeidet som 

miljømerket representerer. I en place branding sammenheng vil dette være svært uheldig. 

Dersom et nordisk land blir forskjelliggjort fra noe nordisk, blir det mildt sagt vanskelig å 

fremstå enhetlig. 

 

I en evalueringsrapport fra 2000 påpekes det at ” Selv om de nordiske landene i mange 

sammenhenger fremstår som relativt like, er det også en rekke ulikheter som må vurderes og 

som skaper utfordringer i kriterieutvikling” (Nordisk Miljømerkingsnemd 2000:17-18). På 

grunn av disse ulikhetene kunne det i noen tilfeller være vanskelig å finne kriterier som var 

akseptable for alle landene (Nordisk Miljømerkingsnemd 2000:18). I tilfeller hvor man tar 

majoritetsbeslutninger, vil et lands uenighet ikke kunne oppheve ekvivalensen som eksisterer 

mellom landene, fordi det differente inkluderes. Som vist, har man likevel kommet opp i en 

situasjon hvor Danmark påberopte en prinsipiell vetorett, med utgangspunkt i en avtale om at 

majoritetsbeslutningene ikke kunne anvendes i alle tilfeller. I tillegg er samordningsorganets 

andre saker helt avhengig av konsensusbeslutninger. Da landene har vetorett i en rekke 

avgjørelser, vil det føre til at forskjellene mellom landene kan vanskeliggjøre samarbeidet. 

Landene vil ha en vetorett som gjør at de i prinsippet sitter på makten. I et place branding 

initiativ hvor enkelte land potensielt kan blokkere arbeidet, er det en reell fare for at 

samarbeidet stopper opp fordi alle landene ikke klarer å enes. Det medfører også en 

overhengende risiko for at den nordiske subjektposisjonen fremstår svak, og at det i stedet er 

de nasjonale identitetene som blir sentrale. Dersom Norden skal place brandes er det viktig at 

den nordiske identiteten ikke svekkes på bakgrunn av de nasjonale posisjonene.  

 

Betingelsene som ligger i de to samarbeidsformene, gjør også at miljømerket er mer utsatt for 

konflikter enn Ny Nordisk Mat. Fordi Svanen medfører konkrete avtalekriterier, står ikke 

landene helt fritt til å gjøre som de vil. Dette kan bli spesielt problematisk med tanke på 

forskjellene mellom landene. I en rapport fra 2001 utdypes disse forskjellene når det påpekes 

at landene har forskjellige prioriteter og ulike måter å vurdere miljømessige aspekter. 
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Forskjeller i blant annet klima og energiforbruk, gjør at en bestemt mengde utslipp ikke har 

de samme konsekvensene i alle de nordiske landene. Dette øker kompleksiteten når man skal 

utvikle produktkriterier. Noen produktgrupper, hvor de naturlige forskjellene er for store, vil 

ikke være velegnet for fellesnordiske kriterier (Nordisk Ministerråd 2001:49). 

Avtalekriteriene medfører dermed at eksisterende forskjeller lettere fører til konflikter mellom 

landene. Vi ser også at egenskaper som klima iakttas som forskjeller i diskursen om 

miljømerket, mens det i Ny Nordisk Mat italsettes som felles verdier. Fordi det ikke er stort 

rom for nasjonale forskjelligheter i et samarbeidsprosjekt som Svanen, kan det oppstå 

situasjoner hvor det er uenighet og konflikt mellom landene. Dersom samarbeidsformen 

anvendes i forbindelse med place branding, vil denne formen for konflikter være en 

ytterligere trussel mot den nordiske enheten.   

Ny Nordisk Mat 
Ny Nordisk Mat konseptet fungerer noe annerledes enn Svanen når det kommer til ekvivalens 

og differens. Da konseptet medfører en nordisk subjektposisjon som baserer seg på brede 

verdier, er det uproblematisk å inkludere de nasjonale forskjellene i det nordiske. Der Svanen 

medfører juridiske krav, baseres Ny Nordisk Mat på felles verdier, uten at det oppstilles 

spesifikke kriterier. Det eksisterer naturligvis også en ekskluderende grense innenfor Ny 

Nordisk Mat, men det man har gjort seg forskjellig fra, gir plass til differensen som finnes 

mellom landene. Når Ny Nordisk Mat gjøres forskjellig fra noe annet, er det verdiene som er 

utgangspunktet. Alle de nordiske landene er en del av Ny Nordisk Mat i kraft av felles verdier 

som tar utgangspunkt i naturen, kulturen og samfunnsforholdene som landene deler. Verdiene 

er knyttet til et geografisk, kulturelt og historisk fellesskap. Er man en del av dette 

fellesskapet, er man også automatisk en del av konseptet Ny Nordisk Mat. De som ikke 

inngår i fellesskapet er automatisk utenfor. Det betyr at alle landene inkluderes i samarbeidet i 

kraft av å være nordiske. Ny Nordisk Mat gjør seg dermed forskjellig fra andre regioner. Det 

gjør også at differensen inkluderes i konseptet, uten at identiteten til det nordiske samarbeidet 

blokkerer for identiteten til et nordisk land. Som et place branding initiativ vil det derfor ikke 

være noen fare for at forskjellene skal medføre at Norden fremstår mindre enhetlig. Fordi 

nasjonale ulikheter kan inkluderes i den nordiske identiteten, er det heller ingen overhengende 

fare for at et enkelt land skal blokkere samarbeidet.    

 

Da det i Ny Nordisk Mat gis plass til landenes ulikheter, er det potensielle konfliktnivået mye 

lavere. Konseptet innebærer en mer åpen samarbeidsform, hvor landene står friere. Ny 
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Nordisk Mat kan anvendes og tilpasses på rekke måter, og landene oppfordres til å bruke 

konseptet som en del av nasjonale initiativer. Dette vil på ingen måte være mulig i forhold til 

Svanen. En slik tilpasning vil være motstridende med avtalekriteriene, og kan potensielt 

medføre sanksjoner.  

 

Fordi landene også har nasjonale branding innsatser er det viktig at disse kan passes inn i 

eventuelle nordiske initiativ. Det at Ny Nordisk Mat åpner opp for nasjonal tilpasning, og rent 

faktisk oppfordrer til å gjøre det, vil være en styrke i en place branding sammenheng. Da blir 

det mulig å inkludere nasjonale innsatser i det nordiske, uten at det skaper problemer. 

Sjansene er dermed større for at den nordiske identiteten anvedes i kombinasjon med den 

nasjonale.  

Oppsummering 
Hvilken samarbeidsform som er hensiktsmessig, vil naturligvis være et empirisk spørsmål. I 

forhold til å skulle brande Norden, er det dog mye som tyder på at et samarbeid basert på 

stramme avtalekriterier ikke vil være det mest hensiktsmessige. Skal man profilere Norden, er 

man avhengig av at regionen fremstår som en samlet enhet. Da det ikke er gitt stort rom for 

nasjonale forskjelligheter i et samarbeidsprosjekt som Svanen, kan det oppstå situasjoner hvor 

det er uenighet og konflikt mellom landene. Dette kan føre til at Norden ikke fremstår 

enhetlig. Samtidig rissikerer man at de stramme rammene setter begrensninger for landene, 

slik at det bli vanskelig å inkludere den nasjonale identiteten i den nordiske. Konseptet Ny 

Nordisk Mat har derimot vist seg å være en samarbeidsform som gir rom for landenes 

forskjelligheter, uten at det går på bekostning av den nordiske identiteten. Dette minimerer 

sjansen for konflikter, som kan svekke den nordiske subjekposisjonen. I tillegg gir det brede 

konseptet også rom for nasjonal tilpasning. Med tanke på at de nordiske landene også satser 

på branding nasjonalt, er det viktig at disse kan inkluderes i nordiske initiativ. Dersom et 

nordisk samarbeid som anvendes til branding, gjør seg forskjellig fra et av de nordiske 

landene, vil de stå i motsettning til hverandre. Landene kan dermed havne i en situasjon hvor 

de blir tvunget til å velge mellom den nasjonale og den regionale identiteten i en place 

branding sammenheng. 
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Delkonklusjon 
Ved å iaktta miljømerket Svanen og Ny Nordisk Mat med et diskursteoretisk blikk, har denne 

analysen vist hvordan to ulike former for samarbeid italesetter Norden og de nordiske landene 

på svært forskjellige måter. Det ble tydelig hvordan det er vanskeligere å inkludere nasjonale 

forskjelligheter i den nordiske identiteten, i et samarbeid som baserer seg på en konkret 

juridisk avtale. Et bredt konsept som Ny Nordisk Mat gjør det enklere å oppnå enhet i 

forskjellighet, fordi den nordiske identiteten gir plass til landenes ulikheter.   

 

I begge samarbeidsformer ble det gjennomgående nodalpunktet, og de tilhørende nordiske- og 

nasjonale subjektposisjonene fremanalysert. Mens Svanen struktureres av nodalpunktet 

’avtalekriterier’, er ’nordiske verdier’ det sentrale knutepunktet i Ny Nordisk Mat. I Svanen 

fikseres Norden som en region bestående av svært forskjellige enheter, hvor det er nødvendig 

å bruke juridiske avtalekriterier for å oppnå harmonisering. Fordi landenes 

selvbestemmelsesrett begrenses av de juridiske kriteriene, vil det i noen tilfeller kunne være 

vanskelig for dem få det nasjonale til å passe overens med det nordiske. Dette blir et problem 

når landene har vetorett i en rekke saker som tas opp i samordningsorganet. Norden og de 

nordiske landene tilbys dermed subjektposisjoner, som kan føre til kamper om hvordan 

miljømerket skal meningsutfylles. I slike tilfeller vil det nordiske subjektet stå svakt i 

diskursen. I Ny Nordisk Mat italesettes Norden som et verdifellesskap hvor man fokuserer på 

likhetene mellom landene, i stedet for det som gjør dem forskjellige. Dette gjør at 

subjektposisjonene til landene og til Norden ikke står i et motsetningsforhold til hverandre. 

Landene kan dermed være en del av Norden, selv om de er forskjellige.  

 

Hvilken samarbeidsform som egner seg best er et empirisk spørsmål, og både Svanen og Ny 

Nordisk Mat anses for å være vellykkede. Innledningsvis i analysen fremkom det hvordan 

globaliseringen kan iakttas som en dislokasjon, som har gitt Norden nytt betydningsinnhold, 

hvor regionen iakttas som et fellesskap man kan anvende i profileringssammenheng. Ved å ta 

utgangspunkt i denne konteksten ble det mulig å si noe om konsekvensene ved å anvende de 

to ulike samarbeidsformene til place branding. For å kunne profilere Norden er det helt 

sentralt at regionen fremstår samlet. Da det er lite rom for nasjonale forskjelligheter i Svanen, 

kan det oppstå uenighet og konflikt mellom landene, slik at Norden ikke fremstilles enhetlig. 

Ved å samarbeide gjennom et bredt konsept som Ny Nordisk Mat, skapes det en diskurs som 

formår å inkludere landenes forskjeller i det regionale. Samtidig forskjelliggjøres regionen fra 
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alt som er utenfor Norden, og de ulike landene fremstår som en samlet enhet. I motsetning til 

Svanen gir Ny Nordisk Mat rom for nasjonal tilpasning, slik at man unngår konflikter som 

kan svekke Nordens subjektposisjon. Da de nordiske landene har sine egne place branding 

programmer, vil det være problematisk å lage en overordnet place branding plattform, hvor 

alle parter enes på alle områder. Ny Nordisk Mat fungerer som en overbygningen med en løs 

ramme, hvor man har blitt enige om noen overordnede felles referansepunkter. Ved å forholde 

seg til disse referansepunktene, blir det mulig å inkludere en rekke ulike prosjekter innenfor 

rammen av konseptet. Analysen har vist at et bredt konsept gir noen andre rammer for 

samarbeidet, enn når man skal enes om en konkret juridisk avtale. Et bredt konsept kan øke 

mulighetene for at Norden fremstår enhetlig, og minske mulighetene for konflikter. Noe som 

vil være hensiktsmessig i en situasjon hvor man skal place brande en intergovermental region. 

 

I den neste analysen vil jeg belyse det brede konseptet Ny Nordisk Mat med utgangspunkt i 

kulturell branding tilgang, og iaktta hvordan det emergerer som place branding initiativ i den 

nordiske konteksten. 
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4. Analyse 2 – place branding gjennom Ny Nordisk Mat 
Sommeren 2009 besluttet Ministerrådet for fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogsbruk å 

videreføre Ny Nordisk Mat programmet, denne gangen i en femårs periode (Nordisk 

Ministerråd FJLS 2009a). I oktober samme år vedtok de nordiske samarbeidsministrene 

igangsettelsen av nye globaliseringsinitiativer, som blant annet inkluderte en treårig innsats på 

Ny Nordisk Mat og branding (Nordisk Ministerråd SAM 2009a; Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2010a). Place branding av Norden har fått en svært sentral rolle i Ny Nordisk Mat.  

 

I forrige kapittel ble det klart at brede politiske konsepter åpner opp for noen muligheter, som 

man ikke har dersom samarbeidet er regulert av mer konkrete avtalekriterier. Fordi Ny 

Nordisk Mat skaper Norden på en slik måte at det blir plass til landenes forskjelligheter, blir 

det uproblematisk å både ha en nasjonal- og en nordisk identitet. Analysen viste også hvordan 

globaliseringen har aktualisert myten om Norden, og gitt det betydning som et regionalt 

fellesskap man kan bruke i profileringssammenheng. Det er dermed tydelig at globaliseringen 

har spilt en viktig rolle for beslutningen om å sette i gang en nordisk profileringsinnsats. Den 

samme tendensen fremkommer i analysestrategien, hvor de ulike place branding tilgangene 

ble presentert. Der iakttas nettopp globaliseringen som en forklaring på økende bruk av place 

branding, og blir den utløsende årsaken som i mange tilfeller setter i gang en place branding 

innsats.  

 

I forlengelse av dette, vil jeg i den andre analysen undersøke hvordan Ny Nordisk Mat 

emergerer som et nordisk place branding initiativ. Dette gjøres med bakgrunn i en kulturell 

place branding tilgang, som tar utgangspunkt i Douglas Holt og Grant McCracken. Med 

kulturell branding vil det være mulig å undersøke hvordan Ny Nordisk Mat forholder seg til 

den kulturelle konteksten i Norden, hvor globaliseringen spiller en sentral rolle, samt 

poengtere noen konkrete problematikker som kan iakttas med denne tilgangen. Det er viktig å 

understreke at hovedfokus for denne analysen er place brandingen i den nordiske konteksten.   

 

Innledningsvis presenteres den nordiske place branding innsatsen som er igangsatt gjennom 

Ny Nordisk Mat. Deretter fremkommer det hvordan globaliseringen kan iakttas som et 

kulturelt brudd i den nordiske konteksten. I den kulturelle place branding tilgangen er det helt 

essensielt at et effektivt brand relateres til den kulturelle konteksten. For å kunne undersøke 

hvordan Ny Nordisk Mat forholder seg til den nordiske konteksten, fremkommer konseptets 
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mening ved å fremanalysere sentrale fortellinger, samt tilhørende kulturelle- kategorier og 

prinsipper. På bakgrunn av McCrackens meaning transfer modell, blir det etterfølgende mulig 

å vise hvordan meningen overføres fra brandet til forbrukerne. Avslutningsvis påpekes det 

noen konkrete problematikker, på bakgrunn av Holts begrep om populistisk verden og 

forbrukernettverk. 

Presentasjon av Ny Nordisk Mats place branding innsats 
For å kunne si noe om hvordan Ny Nordisk Mat fungerer som place branding initiativ, vil det 

først være nødvendig å presentere place branding strategien som er utarbeidet gjennom 

konseptet. 

 

Helt siden oppstarten av Ny Nordisk Mat, har branding vært et viktig element. I den første 

programperioden ble branding plassert under synliggjørelse og profilering, som var en av tre 

satsningsområder. I og med at Ny Nordisk Mat har blitt en separat treårig innsats under 

globaliseringsinitiativet, har branding fått en enda mer fremtredende rolle i den andre 

programperioden (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2010a:1). Hensikten er ”…at igangsætte 

en målrettet og markant ’brandingindsats’, som udnytter Ny Nordisk Mad konceptet i forhold 

til den nordiske madkultur, oplevelsesøkonomi og eksportfremme” (Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2009a:2). Brandingen skal både rettes innad i regionen og utad på det globale 

markedet (Arbejdsgruppen for NNMII 2009:12, 13). Fordi brandingen er en del av et større 

globaliseringsprosjekt, må det også ses i sammenheng med en rekke andre tiltak, som skal 

profilere Norden som et senter for kreative industrier. Meningen er at Ny Nordisk Mat skal 

interagere med en rekke andre profileringsinnsatser, slik at de kan spille på hverandre 

(Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:3).  

 

Oppgaven som det nordiske samarbeidet har i forbindelse med Ny Nordisk Mat er å omsette 

konseptet til aktive instrumenter som kan brukes i ulike sammenhenger. Ambisjonen er at 

konseptet munner ut i en vifte av aktiviteter og verktøy, som landene oppfatter som et aktiv i 

sine egne brandingstrategier, og som de kan bruke innenfor ulike områder (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2009a:3,5-6; Arbejdsgruppen for NNMII 2009:13; Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2009d:3). De forskjellige områdene man ser for seg å kombinere, 

utdypes når det blir beskrevet hvordan brandingen skal foregå. Grovt inndelt skal Ny Nordisk 

Mat og branding orientere seg mot fire hovedretninger; 
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- branding af det nye nordiske køkken, som skal føre til at ’The Nordic Diet’ i det 

21.århundrede bliver hvad ’The Meditarian Diet’ var i det 20.århundrede 

- branding som kan knyttes direkte til oplevelsesøkonomien og den kreative økonomi, 

dels i forhold til turisme, hvor mad indgår som et vigtigt parameter, dels ved at bistå 

andre branding indsatser og koble madplevelse sammen med eksempelvis 

eksportindsatser i forhold til film og tv eller design 

- branding indsats hvor Ny Nordisk Mad konceptet knyttes sammen med de nationale 

branding- og eksportstrategier på madområdet 

- etablering af et koncept om ’Public Food Diplomacy’, hvor Ny Nordisk Mad finder 

anvendelse i forbindelse med de nordiske landes officielle repræsentationer 

(ambassader, konsulater og kulturinstitutioner) i udlandet i forbindelse med alle 

former for bespisning og gæstebud (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:6).   

 

Disse fire retningene viser hvordan man ønsker å bringe Ny Nordisk Mat ut i verden, ved at 

konseptet gjøres om til anvendelige verktøy, som skal inngå i både nordiske, nasjonale og 

private brandinginnsatser (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:3). I neste del fremkommer 

det hvordan globaliseringen fremstår i den nordiske konteksten som Ny Nordisk Mat agerer i.  

Globalisering som kulturelt brudd 
En hovedtanke i samarbeidet om Ny Nordisk Mat, er at maten vi spiser har betydning for 

identiteten og stoltheten over vår region. Å skape identitet og stolthet har hele tiden vært et 

viktig mål med Ny Nordisk Mat, og det påpekes at globaliseringen kan oppfattes som en 

trussel dersom man ikke har denne stoltheten (Nordisk Ministerråd 2010:11, 18). Ved å iaktta 

Norden med utgangspunkt i kulturell place branding teori, er det mulig å beskrive hvorfor 

globaliseringen kan oppfattes som truende.  

 

Som nevnt i teorigjennomgangen, mener Holt at alle samfunn har en rådende ideologi eller et 

moralsk verdensbilde, som samler befolkningen gjennom verdier og innlærte sannheter (Holt 

2004:57). Mens Holt tar utgangspunkt i det nasjonale, ble det i analysestrategien presisert at 

denne analysen vil erstatte det nasjonale med det regionale. For å kunne iaktta hvordan Ny 

Nordisk Mat forholder seg til den kulturelle konteksten i Norden, er det nødvendig å gjøre 

denne tilpasningen. Utgangspunktet vil dermed være den regionale ideologien som finnes i 

Norden. Den rådende ideologien endres kontinuerlig, og er ingen konstant størrelse. Med 
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jevne mellomrom oppstår det kulturelle brudd, som gjør at man får radikale forandringer i 

ideologien (Holt 2004:45). Selv om globaliseringen har oppstått over tid, kan den iakttas som 

et kulturelt brudd i Nordens regionale ideologi. Verdensbildet og konteksten har endret seg 

som følge av globaliseringen, og Norden står ovenfor en ny virkelighet med økt konkurranse.  

 

Forandringer i konteksten medfører store utfordringer for individene. I det postmoderne 

samfunnet er posisjonene mer flytende enn før, og samfunnsordenen er på ingen måte fastlagt. 

Det betyr at individer selv blir ansvarlige for å danne en ny orden. Dette er i tråd med den 

kulturelle brandingteorien. Både Holt og McCracken tar utgangspunkt i at individer ikke har 

en essens, og at de derfor må konstruere sin egen identitet. Holt kaller denne prosessen for 

indentitetsprosjekt. Ifølge McCracken er selvskapelsen en kontinuerlig runddans, hvor 

individer konstruer seg selv og sin omverden i henhold til konteksten. Den type forandringer 

som globaliseringen medfører, gjør dermed at befolkningen og samfunnet tvinges til å endre 

forståelsen av seg selv og sin omverden (Holt 2004:45,58; McCracken 2005:163). For å 

trekke trådene tilbake til diskursteorien, blir globaliseringen på mange måter en hegemonisk 

diskurs som man ikke kan unngå å forholde seg til. Spørsmålet er bare hvordan? 

 

Utgangspunktet i Norden er en regional ideologi som representerer en modell for hvordan 

man skal leve. Den nye virkeligheten som følger i kjølevannet av globaliseringen forandrer 

denne malen. Det kulturelle bruddet gjør at det oppstår en spenning mellom det regionale- og 

det globale tankesettet. Det er et faktum at konkurransen øker, og at den nordiske regionen må 

innordne seg etter de endrede forholdene. Det er ikke mulig for den nordiske regionen å 

isolere seg fra resten av verden og de pågående globaliseringsprosessene. Etter hvert vil 

dermed også den regionale ideologien forandre seg, og som vist i den første analysen fører 

globaliseringen til at Norden får et nytt meningsinnhold. I takt med at det skjer en slik endring 

i den rådende ideologien, tvinges også individer til å forandre forståelsen av seg selv og sin 

omverden (Holt 2004:45). Den regionale ideologien som individene tidligere har forholdt seg 

til er endret, og det kan være vanskelig å finne sin plass innenfor de nye rammene. Selv om de 

fortsatt ser opp til ideologiens mal for hvordan man skal leve, kan det være vanskelig å leve 

opp til disse idealene. Det utvikles dermed en motsetning og en spenning mellom den rådende 

ideologien og individers oppfattelse av virkeligheten, noe som produserer en viss frykt.  
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Ofte er det slik at en stor del av befolkningen deler samme frykt og håp. Det skyldes at 

individer i en nasjon konstruerer identiteten sin, som respons på de samme historiske 

hendelsene, som har påvirket hele nasjonen (Holt 2004:6, 57). I de nordiske landene, vil det 

derfor være mange som står ovenfor de samme bekymringene i forhold til den endrede 

konteksten. De vil med andre ord oppleve en felles frykt for hvordan de skal bli en del av den 

globaliserte verden.  

 

Når individer opplever en motsetning mellom ideologi og eget liv dannes det et mytemarked. 

Fordi det er gjennom myter at vi deltar i en nasjons eller regions kultur, er det også gjennom 

mytene man kan fylle tomrommet som oppstår mellom den rådende ideologien og egen 

erfaring. Individene begynner dermed å lete etter symbolske ressurser i form av myter, som 

kan gjøre noe med spenningene (Holt 2004:58-60). Mytene er i bunn og grunn fortellinger, 

som adresserer befolkningens frykt og håp. De hjelper individer med å skape mening i livet, 

samt fastlegge identiteten som er under press (Holt 2004:8). For å kunne si noe om hvordan 

Ny Nordisk Mat forholder til den endrede konteksten og mytemarkedet som har oppstått i 

forbindelse med globaliseringen, er det nødvendig å avdekke meningen som skapes i 

konseptet.  

Mening i Ny Nordisk Mat 
Det er gjennom fortellinger at et brand tillegges mening. Ifølge Holt oppstår og formes 

brandet gjennom fortellinger eller myter. Ved å fremanalysere sentrale fortellinger i 

konseptet, blir det dermed mulig å avdekke meningen som skapes i Ny Nordisk Mat. Deretter 

fremkommer det hvilke kulturelle- kategorier og prinsipper som aktualiseres i denne 

meningsskapelsen. Dette gjør det mulig å si noe om hvordan Ny Nordisk Mat forholder seg til 

Nordens kontekst, som fremkom i forrige del. 

Fortellinger 
Meningen i et brand som Ny Nordisk Mat skaper identitetsverdi for individer, som kan bruke 

den til å uttrykke seg selv. Identitetsverdien er det som gjør at forbrukere tiltrekkes av et 

brand, derfor er det svært viktig for Ny Nordisk Mat at fortellingene som skapes er attraktive 

for målgruppen (Holt 2004:3-4). Gjennom fortellingene fungerer brandet som et symbol på de 

idealene forbrukeren ønsker å oppnå (Holt 2004:3-4, 36). Når dette idealet uttrykkes vil det 

også samtidig bli tydelig hva dette idealet ikke innebærer. De meningene som ligger i 

brandets fortellinger, og som uttrykker et slikt ideal, sier dermed både noe om hva individene 
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er og hva de ikke er. På bakgrunn av avhandlingens empiri fremanalyseres det her tre sentrale 

fortellinger innenfor Ny Nordisk Mat; verdifortellingen, nyttefortellingen og tidsfortellingen.  

Verdifortellingen 
Ny Nordisk Mat er først og fremst et verdiskapende program (Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2009a:2). Grunnen til at man ønsker å styrke de nordiske verdiene, er at de 

utfordres av globaliseringen og den sterke internasjonale konkurransen (Arbejdsgrupen for 

NNM II 2009:11). I den første analysen fremkom det hvordan verdier er et nodalpunkt, som 

strukturerer diskursen om Ny Nordisk Mat. Det ble tydelig hvordan for eksempel naturgitte 

betingelser og kultur ble fiksert som grunnleggende verdier i det nordiske samfunnet. Et mål 

for Ny Nordisk Mat II er å ”Tydeliggøre hvordan ny nordisk madkultur hænger sammen med 

nordiske værdier og nordisk kultur og bidrage til at skabe sammenhængskraft og kulturell 

identitet på tværs af Norden” (Arbejdsgrupen for NNM II 2009:4). Man får dermed en 

grunnfortelling om Norden, som et fellesskap bygd på verdier. Gjennom verdiene skapes det 

sammenhengskraft mellom de nordiske landene. Selv om det ikke finnes noen endegyldig 

sannhet om Ny Nordisk Mat blir det mulig å knytte en rekke betydninger til konseptet, ved å 

ta utgangspunkt i verdifortellingen. Det oppstår dermed en slags vekselvirkning hvor verdiene 

gir betydning til Ny Nordisk Mat, samtidig som konseptet representerer de nordiske verdiene.  

 

Verdifellesskapet kommer også tydelig fram i forberedelsene til den andre programperioden. I 

den forbindelse sies det at ”Ny Nordisk Mad, nordisk design, nordisk kunsthåndværk og 

nordisk litteratur har udgangspunkt i et fællesnordisk værdisæt byggende på ægthed, 

originalitet, oprindelighed, renhed i detaljen, friskhed og bæredygtig aktivitet” (Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2009d:2). Her fastslås det at ulike områder som mat, design, kultur 

og litteratur, tar utgangspunkt i de samme fellesnordiske verdiene. Dermed blir det også mulig 

å skape sammenhengskraft mellom ulike initiativer i Norden. Dette understreker at man ikke 

bare anser Norden for å være et verdifellesskap på tvers av landegrenser, men også på tvers av 

ulike felter.  

 

Fordi de nordiske verdiene er truet av globaliseringen, blir det ansett som svært viktig at 

”…værdierne ’leves’ med afsæt i en konkret og operationel ramme” (Arbejdsgrupen for 

NNM II 2009:11). Ny Nordisk Mat er en slik ramme, og målet med konseptet er at det skal 

gjøres om til instrumenter eller verktøy, som skal kunne brukes i ulike sammenhenger 

(Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:3, 5-6, 8; Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009d:3). 
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Ved å gjøre Ny Nordisk mat om til verktøy, konkretiseres og synliggjøres de nordiske 

verdiene. Tanken om at konseptet skal fungere som et brandingverktøy innenfor fire ulike 

retninger muliggjøres av verdifortellingen. Fordi det er et verdifellesskap både på tvers av 

landene og på tvers av ulike initiativer, blir det mulig å anvende verktøyene i Ny Nordisk Mat 

på ulike områder.    

 

I en nordisk rapport fra 2005 anbefales det nettopp at Norden brander seg med avsett i de 

nordiske verdiene. Ved å bruke verdiene aktivt, er tanken at de skal styrke Nordens rolle. Helt 

konkret sies det at Norden kan ”… differentiere sig på den globale markedsplads – ikke på 

pris, på en »højere mening«, som vi knytter til vores produkter, ydelser og oplevelser” 

(Lindholm et al. 2005:12). Verdiene skal med andre ord tilføre mening til det nordiske, slik at 

Norden gjør seg forskjellig fra andre konkurrenter. At Ny Nordisk Mat har fått tilført mening 

gjennom verdiene er helt tydelig. Konseptet ses på mange måter som en legemeliggjørelse av 

de nordiske verdiene. Dette understrekes når konseptet beskrives som ”..et program, der på 

fornem vis repræsenterer fælles nordiske verdier, som fremmer anvendelsen af de nordiske 

råvarer samt de særegne nordiske madkulturer” (Arbejdsgrupen for NNM II 2009:11). Det er 

ingen tvil om at Ny Nordisk Mat representerer de fellesnordiske verdiene. Årsaken til at man 

ønsket å fremme disse, var som nevnt at de var truet av globaliseringen. Fordi disse verdiene 

skaper sammenhengskraft i Norden, betyr en styrking av verdiene gjennom Ny Nordisk Mat 

at man samtidig styrker den nordiske regionen i den globale konkurransen. 

Nyttefortellingen 
En annen fremtredende fortelling i Ny Nordisk Mat konseptet omhandler nytte. I 

Kjøkkenmanifestet blir det sagt at et kjøkken ikke bare uttrykker regionens verdier, men også 

dets muligheter og betingelser (Køkkenmanifest 2004). Det første Ny Nordisk Mat 

programmet slår fast at konseptet tar utgangspunkt i de kulturelle og naturgitte styrkene man 

har i Norden (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:1). Nyttefortellingen handler nettopp 

om å bruke de mulighetene og betingelsene man har. Claus Meyer er en av initiativtagerne til 

Ny Nordisk Mat, og en fortaler for denne fortellingen. I følge ham handler det om at  sier at 

”…nogle råvarer har særlige forudsætninger for at blive gode i vores region…” (Meyer 

2010a). Han påpeker altså at det ligger noen ressurser i de nordiske omgivelsene, som har 

potensiale. I Kjøkkenmanifestet trekkes råvarene også fram som en nordisk ressurs; ”De 

nordiske råvarers kvaliteter og mangfoldighed er ukendt område for de fleste. Det ny 

nordiske køkken skal fremme kendskabet til denne mangfoldighet og dens kulinariske 
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muligheder” (Køkkenmanifest 2004). Her gis det samtidig et inntrykk av at de råvarene vi har 

ikke utnyttes godt nok, og at dette er noe man skal endre gjennom Ny Nordisk Mat. Ny 

Nordisk Mat blir løsningen på dette problemet. Ved å utvikle det nordiske kjøkkenet blir det 

mulig å  nyttegjøre seg av de nordiske råvarene i enda høyere grad (Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2009d:4). 

 

Ifølge Meyer er det Ny Nordiske Kjøkkenet en bevegelse med mye større spennvidde enn 

bare det nordiske. Som et eksempel blir det fortalt at kokkene som utarbeidet 

Kjøkkenmanifestet i 2004, rent faktisk var inspirert av en rekke baskiske kokker som i 1973 

samlet seg for å utvikle et nytt og regionalt kjøkken, som skulle få Spania opp i den 

gastronomiske eliten. Meyer påpeker at det på samme måte er enorme muligheter i det 

nordiske kjøkkenet. Det er altså snakk om å utnytte et potensiale som allerede eksisterer. 

Videre sier Claus Meyer at dersom man klarer å videreutvikle det som er unikt for Norden, vil 

det kunne inspirere andre regioner og land til å gjøre det samme med sitt kjøkken (Meyer 

2010b). Nyttefortellingen er altså historien om at man utnytter det potensialet man har, og 

gjør det til en styrke. Fortellingens hovedpoeng understrekes av Århusdeklarasjonen hvor det 

står at Ny Nordisk Mat skal bygge på råvarer som blir spesielt fremragende i Norden (Nordisk 

Ministerråd FJLS 2005a:1). Når Meyer understreker at denne tankegangen kan være en 

inspirasjon til andre land, påpeker han samtidig at dette ikke er noe unikt for Norden. Andre 

land står fritt til å gjøre det samme. Han går til og med så langt som å understreke at Ny 

Nordisk Mat ikke er en trussel mot andre typer kjøkken; ”Det er imidlertid vigtigt at sige at 

det Ny Nordiske Køkken ikke er regionalfascistisk propaganda, et kampskrift mod pizza, 

sushi, asiatisk wok eller boef bourguignon. Det egentlige mål er selvfølgelig global 

forskellighed og intelligente lokale løsninger. Hvis det nordiske køkken og vores manifest er 

en trussel imod noget, er det den transnationale fastfoodindustri” (Meyer 2010b). Ved å 

bruke de fordelene man har er resultatet med andre ord lokal forskjellighet, og dette er ifølge 

Meyer det ’egentlige målet’. I nyttefortelling er de forskjellige landenes kjøkken altså ikke  

konkurrenter. De jobber i stedet sammen mot et felles mål om å motvirke ensrettingen i 

industrien og øke mangfoldet. Det samme poenget kommer frem i evalueringen av det første 

programmet, hvor det blir sagt at Kjøkkenmanifestet som Ny Nordisk Mat bygger på har en 

global tilgang. Man ser det som en mulighet at manifestet kan tilpasses og brukes av en 

hvilken som helst region verden over. Som det fastslås i rapporten er; ”Kärnan är att se 

möjligheterna där man lever och utveckla dem. Något som skapar stolthet och nationell 
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förankring” (Nordisk Ministerråd 2010:18). Alle regioner kan dermed anvende samme 

utgangspunkt som Ny Nordisk Mat, og på den måten bidra til mangfold på matområdet. 

 

Samtidig som Meyer mener at det Nordiske Kjøkkenet ikke er en trussel mot annet enn 

fastfoodindustrien, sier han også at det skaper identitet og en klar matmessig profil, slik at 

man kan skape eksport og tiltrekke turister til Norden (Meyer 2010b). Denne effekten er man 

svært opptatt av i forbindelse med brandinginnsatsen. I forberedelsene til det nyeste 

programmet ble det understreket at både i Norden og andre land er matens rolle en glemt 

ressurs for destinasjonsutviklingen (Arbejdsgruppen for NNM II 2009:8). I forhold til 

branding blir det helt konkret poengtert at ”Samspillet mellem unikt genetisk materiale og 

vækstmiljøet giver specielle kvaliteter i produkterne, som kan have et stort potentiale i 

branding af Ny Nordisk Mad” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009d:4). Det tas dermed 

utgangspunkt i at de fordelene og mulighetene man har gjennom råvarene og naturen, skal 

være med å brande regionen.   

Tidsfortellingen 
Det finnes også en tredje fortelling, som anvendes når Norden skal brandes gjennom Ny 

Nordisk Mat. Denne fortellingen fremkommer allerede i konseptets navn, hvor det impliseres 

at det er snakk om et nyskapning av det nordiske kjøkkenet. Utover at man vektlegger det 

nye, har også det historiske en viktig rolle i Ny Nordisk Mat. Gjennom tidsfortellingen blir 

både fortid, nåtid og framtid en del av konseptet. 

 

I evalueringen av det første Ny Nordisk Mat programmet blir det sagt at ”I tider hvor verden i 

økende grad blir globalisert søker mennesker tilbake til sine røtter for å finne trygghet og 

identitet i det nære. Dette skjer på alle nivåer, hvor gammel tradisjonsmat blir hentet fram i 

det daglige kostholdet samtidig som restaurantene ønsker å modernisere det tradisjonelle 

uttrykket” (Nordisk Ministerråd 2010:11). I Kjøkkenmanifestet påpekte kokkene nettopp at 

det Nye Nordiske Kjøkkenet skal ta utgangspunkt i tradisjonelle nordiske verdier, samtidig 

som de settes til diskusjon. Videre ble det understreket at alt gammelt ikke er godt, og at alle 

forandringer ikke er fremskritt (Køkkenmanifest 2004). Det er altså ikke slik at man uten 

forbehold omfavner alt det gamle eller alt det nye. Målet er å utvikle nye anvendelser av 

tradisjonelle nordiske råvarer. Dette skal gjøres ved at man utforsker og samtidig fornyer 

tradisjonelle nordiske oppskrifter og tilberedningsmetoder (Køkkenmanifest 2004). I det siste 

programmet står det helt konkret at det nordiske kjøkkenet skal være et kjøkken som ”Har sin 
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rod i naturen og traditionen, men finder ny kraft i innovationen” (Nordisk Ministerråds 

Sekretariat 2010a:2). Innovasjon og tradisjon står på mange måter i motsetning til hverandre. 

Men det behøver det ikke å gjøre dersom innovasjonen tar utgangspunkt i tradisjonen. Og det 

er denne sammenkoblingen, som er spesiell for Ny Nordisk Mat.  

 

Innovasjon er et viktig supplement til tradisjonen, både i måten man anvender råvarene og i 

forhold til å kunne utvikle nye produkter og merkevarer basert på Ny Nordisk Mat. Samtidig 

som de nordiske råvarene skal tilberedes tradisjonelt, skal det gjøres på en oppdatert måte 

(Nordisk Ministerråds Sekretariat 2006a:4, 6-7). Som det påpekes i Århusdeklarasjonen bør 

man ”…utvikle nye måder, at bruge traditionelle nordiske fødevarer på og forene kravet om 

velsmag med nutidens viden om sundhed og velvære” (Nordisk Ministerråd FJLS 2005a:1-2). 

Den kunnskapen man har tilgjengelig i dag gjør at man kan se på tradisjonen med nye øyne 

og tilpasse den deretter. Når det gjelder sunnhet mener man at dagens kunnskap på dette 

området kan være med på å løfte fram sunnhetsfremmende tradisjonelle fødevarer og 

tilberedningsmetoder, som har gått i glemmeboka. I forhold til velvære trekkes det på dagens 

kunnskap om blant annet miljø, dyrevern og arbeidsforhold (Køkkenmanifest 2004). Ved å 

kombinere fortid, nåtid og framtid får man altså det beste fra alle verdener. Man anvender 

tradisjonen, men tilpasser det i forhold til vår tid og den kunnskapen vi sitter inne med. Fordi 

det tas utgangspunkt i tradisjonen fremstår ikke Ny Nordisk som noe helt nytt. Det har 

forankring i fortiden og baserer seg på råvarer og fremstillingsmetoder som har en lang 

historie. Det gjør at det skapes autentiske bånd til den gastronomiske verdenen i Norden. På 

bakgrunn av tidsfortellingen fremstilles Ny Nordisk Mat som noe ekte. 

Oppsummering - Tre sentrale fortellinger 
Det er ikke mulig å presentere ’sannheten’ om Ny Nordisk Mat. Det man i stedet kan gjøre, er 

å spille på fortellinger og betydninger, som knyttes til konseptet. For å kunne synliggjøre 

meningen som eksisterer i Ny Nordisk Mat har det i denne delen blitt fremanalysert tre 

sentrale fortellinger.  

 

I verdifortellingen fremkom det hvordan verdier både skaper sammenheng mellom de 

nordiske landene og mellom ulike initiativer. Dette legitimerer bruken av en place branding 

strategi hvor Ny Nordisk Mat skal fungere som et verktøy innenfor ulike initiativer. I den 

første analysen fremkom det nettopp hvordan et konsept med åpne rammer gir mulighet for å 

inkludere de nasjonale forskjellighetene i det nordiske. Her har vi et tydelig eksempel på 
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hvordan det utnyttes i praksis. Uten de åpne rammene ville det ikke ha vært mulig å ta 

utgangspunkt i en ide om at Ny Nordisk Mat skal fungere som et verktøy innenfor ulike 

innsatser. Hele grunnlaget for den overordnede strategien er dermed avhengig av de åpne 

rammene som verdifortellingen gir. Konseptet representerer de nordiske verdiene som man 

ønsker å styrke. Fordi verdier skaper sammenhengskraft i Norden, betyr en styrking av 

verdiene gjennom Ny Nordisk Mat at man samtidig styrker den nordiske identiteten i den 

globale konkurransen. Nyttefortellingen viste hvordan konseptet baserer seg på en fortelling 

hvor man tar utgangspunkt i allerede eksisterende fordeler, for å skape mangfold og unngå 

økende likhet på matområdet. I denne fortellingen fremstår det nordiske kjøkkenet kun som 

en trussel mot det masseproduserte, selv om man i virkeligheten konkurrerer med andre 

regioner. Gjennom nyttefortellingen får individer muligheten til å bli en del av den 

globaliserte verden, samtidig som de får regional identitet. Avslutningsvis kan man gjennom 

tidsfortellingen se hvordan konseptet både inkluderer fortid, nåtid og framtid. Ny Nordisk 

Mat blir en del av den moderne verden, samtidig som historien gir stabilitet og autentisitet 

som sikrer autentiske bånd til den gastronomiske verden. Innovasjonen i konseptet tar 

utgangspunkt i tradisjonen, slik at det nye og det globale ikke får overta. 

  

For å kunne gi en mer utfyllende beskrivelse av hvilke betydninger og identitetsverdi disse 

fortellingene medfører, vil den neste delen presentere de kulturelle- kategoriene og 

prinsippene som fortellingene aktualiserer.   

Kulturelle kategorier 
For at individer skal forstå verden og gjøre den overskuelig, inndeles den i grunnleggende 

kulturelle- kategorier og prinsipper. Et brand er fylt med mening som reflekterer denne typen 

kategorier. Meningen som ligger i et brand kan individer bruke til å skape seg selv og sine 

omgivelser. Ved å bruke brands realiserer mennesker kategoriene og prinsippene, samtidig 

som de kreerer verden i henhold til den kulturelle forestillingen de har (McCracken 2005:27, 

104-105). I denne delen vil jeg vise hvordan de fortellingene som ble fremanalysert i forrige 

del, trekker på de kulturelle kategoriene rom, tid, natur og mat. Dermed blir det mulig å si mer 

om hva slags mening og identitetsverdi som skapes i Ny Nordisk Mat. 

Rom 
Når fortellingene spiller på den kulturelle kategorien rom, gjøres det i forhold til den nordiske 

dimensjonen. Landene italesettes kun i liten grad, og da som en del av det nordiske. Gjennom 
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verdifortellingen fremstilles Norden som et fellesskap basert på verdier. Norden blir et 

avgrenset rom hvor konkrete verdier deles på tvers av landegrenser. I nyttefortellingen iakttas 

Norden som en enhet med unike fordeler som bør utnyttes. Dermed blir Norden et rom med 

visse egenskaper av ulik art. I forhold til naturen blir regionen et terroir, som påvirker 

råvarenes smak og kvalitet gjennom naturgitte forhold som temperatur, luft og jordsmonn. 

Tidsfortellingen tar utgangspunkt i det nordiske som en romlig avgrenset enhet, hvor man har 

en felles fortid. I forbindelse med rom ser man dermed at Norden blir en avgrenset enhet som 

tar utgangspunkt i verdier, fordeler og natur på tvers av landegrenser. Lignende fellesskap kan 

også finnes andre steder, og Norden settes dermed ovenfor andre regioner.  

Tid 
Den kulturelle kategorien tid er naturligvis mest fremtredende i tidsfortellingen. Her er tid 

selve kjernen, og vi ser hvordan både fortid, nåtid og framtid italesettes positivt. Tid gjør at 

Ny Nordisk Mat blir en del av den moderne verden, samtidig som konseptet henter 

autentisitet fra tradisjonen. Tradisjonen bringer med seg råvarer og teknikker, som gir 

regional identitet. Fortiden blir en slags garantist for at Ny Nordisk Mat er ekte. Nåtiden og 

framtiden inkorporeres slik at tradisjonen ikke virker utdatert. Samtidig er det viktig at 

nyskapningen skjer med utgangspunkt i tradisjonen, slik at globaliseringen ikke tar overhånd. 

I den kulturelle kategorien tid tas det utgangspunkt i at tid medfører visse kvaliteter. Fortid gir 

ektehet, slik at det autentiske settes ovenfor det som ikke er autentisk. Tid blir noe som gjør at 

man er sikret et autentisk kjøkken med en forhistorie og identitet. Koblingen til tradisjonen 

gjør Ny Nordisk Mat til noe autentisk, hvor det  nye og det globale ikke får overta. 

Natur 
Naturen spiller en viktig rolle i nyttefortellingen, fordi man anvender de fordelene den tilbyr. 

Hva som er tilgjengelig påvirkes av tiden. Et viktig element i den forbindelse er å følge 

naturens gang ved å utnytte de skiftende årstidene. Ved å følge naturens syklus stilles ikke de 

samme råvarene til rådighet året rundt. Det er dermed naturen som avgjør hva man har å 

arbeide ut ifra. Naturen fremstilles også som en svært verdifull ressurs, som representerer 

muligheter og spesielle egenskaper. På grunn av de naturgitte forholdene har man råvarer med 

unike kvaliteter. Den nordiske naturen blir dermed en betydningsfull styrkeposisjon. Mange 

av de grunnleggende verdiene i verdifortellingen gjenspeiler også naturen. Det gjør at naturen 

fremstilles som en del av et nordisk verdisett. I forhold til natur settes Norden ovenfor andre 

regioner. I denne kulturelle kategorien italesettes den nordisk regionen som innehaver av en 

unik natur som er en ressurs for regionen. Den gir konkrete fordeler som kan utnyttes slik at 
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Norden styrkes. Naturen fremstilles også som en del av det nordiske verdisettet, som skaper 

sammenhengskraft mellom landene. Naturen er noe særskilt ved den nordiske regionen, og 

noe som gjør at det blir mulig å skille Norden fra andre regioner. 

Mat 
Den kulturelle kategorien mat er selve kjernen i konseptet. I verdifortellingen blir maten gjort 

til en legemeliggjørelse av nordiske verdier. Maten representerer dermed de verdiene som 

kjennetegner et regionalt avgrenset fellesskap, og blir en italesettelse av Norden. Gjennom 

nyttefortellingen fremstilles mat som et resultat av de fordelene man har, spesielt når det 

gjelder råvarer. Det skal følge naturens gang, og være et resultat av de premissene som tilbys. 

Mat blir noe som skal være med på å skape mangfold i en globalisert verden, samtidig som 

det skal skape konkurransekraft for Norden. I denne kulturelle kategorien blir det dermed slik 

at man setter den regionale maten ovenfor den globale. Regional mat blir en representant for 

mangfold, mens global mat kjennetegnes ved det motsatte. Alle andre regioner oppfordres til 

å anvende samme utgangspunkt som Ny Nordisk Mat, og bruke sine fordeler. Dersom de 

følger denne oppfordringen vil man kunne bekjempe den økende likheten som globaliseringen 

representerer, og gi mer mangfold.  

Oppsummering av kulturelle kategorier 
I det ovenstående fremkommer det hvordan fortellingene i Ny Nordisk Mat aktualiserer de 

kulturelle kategoriene rom, tid, natur og mat. Individer kan anvende meningen i brandet til å 

skape seg selv, og når dette skjer aktualiseres kategoriene. Gjennom de kulturelle kategoriene 

i Ny Nordisk Mat iakttas Norden som et fellesskap hvor man ser utover landegrensene, og 

baserer enheten på verdier, natur og fordeler. Slike fellesskap kan også finnes andre steder, så 

i forhold til rom gjør Norden seg forskjellig fra andre regioner. Når det gjelder tid ble Ny 

Nordisk Mat noe autentisk som ble satt ovenfor det ikke-autentiske. Det autentiske gjør at 

globaliseringen og det nye ikke får overta. I relasjon til natur ble Norden igjen satt ovenfor 

andre regioner. Naturen blir noe særegent, som gjør det mulig å forskjelliggjøre Norden. I 

sammenheng med mat gjorde Norden seg derimot forskjellig fra globaliseringen. Regioner 

representerer mangfoldet, mens det globale kjennetegnes av økende likhet.  
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Oppsummering av mening i Ny Nordisk Mat 
Ved å iaktta meningen som skapes i Ny Nordisk Mat er det tydelig at konseptet forholder seg 

til den endrede nordiske konteksten, da det tilbyr individene en mulighet til å forholde seg til 

det globale samtidig som de får identitet. Med den kulturelle branding tilgangen kan man se at 

det i Norden skjer en forskyvning fra det globale til det regionale. Meningen i Ny Nordisk 

Mat aktualiserer og spiller på den nordiske regionen. Norden fremstår som et fellesskap basert 

på felles verdier, fordeler og tradisjoner. I den første analysen fremkom det at rammene i et 

bredt konsept som Ny Nordisk Mat legger til rette for at man kan inkludere nasjonale 

forskjeller, slik at Norden fremstå samlet. Gjennom fortellingene er det tydelig at dette rent 

faktisk lykkes, ved at man gjør seg forskjellig fra andre regioner.  

 

Samtidig gjøres Ny Nordisk Mat også forskjellig fra globaliseringen. De nordiske verdiene 

svekkes av globaliseringen, men gjennom konseptet styrkes verdiene på en slik måte at man 

også styrker det nordiske fellesskapet og identiteten. Dermed står regionen sterkere i den 

globale konkurransen. Det nordiske kjøkkenet blir en motsetning til det globaliserte og 

masseproduserte hvor man ser en økende likhet. Andre regioner oppfordres til å ta 

utgangspunkt i egne styrker på samme måte, slik at man i fellesskap kan stå sammen mot 

globaliseringen, og øke det globale mangfoldet. Dermed får individene mulighet til å bli en 

del av den globale verden, samtidig som de får identitet. Ved å både fokusere på tradisjon og 

innovasjon blir Ny Nordisk Mat en del av den moderne og globaliserte verden, samtidig som 

man har historisk autentisitet. Fordi innovasjonen tar utgangspunkt i tradisjonen får det nye 

og det globale ikke overta. Det skapes dermed en myte om Norden som innehaver av et 

globalt kjøkken, som er identitetsskapende. 

 

Med utgangspunkt i denne iakttakelsen, kan man i aller høyeste grad påstå at Ny Nordisk Mat 

som identitetsbrand, retter seg mot konteksten og den kollektive frykten hos den nordiske 

befolkningen. Dermed ligger forholdene til rette for at man gjennom konseptet kan oppnå 

målet om å skape identitetsverdi for individer. Dette identitetsskapende aspektet er selve 

kjernen i den kulturelle branding teorien, og helt essensielt for Ny Nordisk Mat som place 

branding initiativ. Ved å knytte an til Ny Nordisk Mat, får befolkningen muligheten til å 

skape seg selv som globaliserte individer, som forholder seg til den konteksten de lever i. For 

å undersøke om en slik tilknyttning rent faktisk skjer, vil den neste delen ta utgangspunkt i 

McCrackens meaning transfer modell.  
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Meaning transfer i Ny Nordisk Mat 
For at et brand skal sies å være vellykket, må det være en meningsoverførsel mellom brandet 

og forbrukerne. Ved hjelp av McCrackens meaning transfer modell, vil det være mulig å 

iaktta hvorvidt de forekommer en slik meningsoverførsel i Ny Nordisk Mat. For å få 

meningen overført til individer krever det flere steg. I denne delen vil jeg vise hvordan 

mening først overføres fra verden til Ny Nordisk Mat gjennom fashion system. Deretter 

presenteres de symbolske ressursene exchange rituals, grooming rituals og possession rituals, 

som sørger for overførsel av mening fra brandet til forbrukeren. Avslutningsvis legges det 

frem et tredje steg, som kommer i spill når kjendiser trekkes inn i prosessen. 

Fra verden til brand - fashion system  
Første steg er å overføre mening fra den kulturelt konstituerte verden til brandet. Som 

beskrevet i analysestrategien kan dette skje på flere måter. I forhold til Ny Nordisk Mat kan 

det iakttas en klar meningsoverførsel gjennom fashion system, hvor opinionsledere skaper ny 

kulturell mening ved å forme mening som allerede eksisterer (McCracken 1988:80). I dette 

tilfellet er det anerkjente kokker som fungerer som opinionsledere med påvirkningskraft 

ovenfor andre mennesker. Denne formen for meningsoverførsel i Ny Nordisk Mat er synlig i 

flere etapper, og kan spores helt tilbake til konseptets begynnelse.  

 

Da en rekke nordiske gourmetkokker møttes i 2004 og utformet Kjøkkenmanifestet, definerte 

de prinsippene for det Ny Nordiske Kjøkkenet. Gjennom dette dokumentet skapte de i høy 

grad ny kulturell mening. Det kokkene gjorde var å utvikle et nytt kjøkkenparadigme som de 

kalte det Ny Nordiske Kjøkken. Prinsippene som ble presentert i manifestet tok utgangspunkt 

i den nordiske regionen, nordiske råvarer og nordiske tradisjoner, kombinert med nytenkning. 

Resultatet var en ny form for nordisk mat, som man ikke hadde sett før. De gikk med andre 

ord inn og endret på betydningen til ’nordisk mat’, og skapte et nytt kjøkken og ny kulturell 

mening. Som opinionsledere har disse kokkene en sterk påvirkningskraft, som gjorde at man i 

2005 fikk samlet de nordiske politikerne rundt utformingen av programmet Ny Nordisk Mat. 

Dermed kan det iakttas en overførsel av mening fra den kulturelt konstituerte verden til 

konseptet og brandet Ny Nordisk Mat.  

 

Denne meningsoverførselen stoppet ikke når Kjøkkenmanifestet var ferdig utformet. Ved at 

en rekke nordiske kokker bruker Ny Nordisk Mat i sitt arbeid, utvikler de det Nordiske 

Kjøkkenet og ivaretar kokkenes status som opinionsledere. I det henseende er restauranten 
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NOMA et godt eksempel. NOMAs René Redzepi var med på å utforme Kjøkkenmanifestet i 

2004, og har gjennom restauranten virkeliggjort det nye nordiske kjøkkenparadigmet. 

Gjennom dette arbeidet er han og andre nordiske kokker med på å opprettholde 

meningsoverførselen til Ny Nordisk Mat. 

Fra brand til forbruker – symbolske handlinger 
Når et brand er fylt med mening går det neste steget i meaning transfer modellen fra brand til 

forbruker. Denne prosessen er det individene selv som har ansvar for. Ved å ta eierskap til 

meningene som ligger i brandet, kan de anvende dem til sin egen selvskapelse og forståelse av 

verden. For å muliggjøre dette er man som forbruker avhengig av symbolske handlinger, også 

kalt ritualer. I analysestrategien ble det presentert fire essensielle symbolske handlinger 

(McCracken 1986:78-80; McCracken 1988:83-87). I Ny Nordisk Mat er exchange rituals, 

grooming rituals og possession rituals, spesielt fremtredende. 

 

Exchange rituals er en form for gaveoverrekkelse, hvor man ønsker å overføre symbolske 

verdier til mottakeren. Grunntanken om at Ny Nordisk Mat skal være en verktøyskasse, 

fungerer på mange måter som en gavepakke. Dette er helt tydelig når man presiserer at 

suksessen til Ny Nordisk Mat og branding skal vurderes ”…i forhold til interessen fra 

myndigheder og erhverv til faktisk aktivt at deltage, samt at de enkelte koncepter finder 

anvendelse i forhold til fælles nordiske branding indsatser, nationale brandingindsatser eller 

private branding indsatser” (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:3). Her er det ikke tvil 

om at verktøyene som tilbys gjennom Ny Nordisk Mat fungerer som en gaveoverrekkelse, 

hvor man ønsker at både landene og private skal ta til seg konseptet og dermed overføre 

mening fra brandet til forbrukeren. Innenfor Ny Nordisk Mat er det også eksempler på at man 

har brukt gaveritualet bevisst. Årlig har man delt ut en hedersdiplom, hvor premien er 

”…’Evig Ære’ og en belønning på 100.000 DKK” (Nynordiskmad.org). Ved å iaktta 

diplomet som en symbolsk ressurs får prismottakeren utover evig ære og penger, også 

meningsoverførsel fra brandet Ny Nordisk Mat. 

 

Når man har å gjøre med et forgjengelig brand er det nødvendig å trekke ut meningen fra 

brandet på gjentagende basis (McCracken 1988:86). Fordi mat er et forgjengelig produkt, må 

eierskapet til brandet gjenoppfriskes. For å få tilgang til meningen som ligger i Ny Nordisk 

Mat kan individer kontinuerlig aktualisere brandet gjennom grooming ritualer. I konseptets 

brandinginnsats er det lagt opp til at dette kan skje på ulike måter. Noen metoder som 
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presenteres er undervisningsmateriale til barn og voksne, konferanser, utstillinger, seminarer, 

matlitteratur, sosiale medier, salg av produkter, presentasjon av Ny Nordisk Mat gjennom 

TV-programmer, bruk av konseptet i forbindelse med større eventer og som en del av offisiell 

representasjon (Arbejdsgruppen for NNM II 2009:12, Nordisk Ministerråds Sekretariat 

2009a:5-6; Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009d:3-5). En rekke av de foreslåtte ritualene 

involverer ikke nødvendigvis konkret inntakelse av Ny Nordisk Mat. Likevel vil man 

gjennom ritualene kunne kreve eierskap til brandet, og dermed overføre meningen som ligger 

i konseptet og bruke til å skape seg selv og sin omverden.  

 

Possession rituals er en tredje form for symbolsk handling som det er mulig å iaktta i Ny 

Nordisk Mat. Dette ritualet gjør det mulig for personer å  kreve eierskap til brandet, og på den 

måten få tilgang til dets mening (McCracken 1988:85). I Ny Nordisk Mat er anvendelsen av 

dette ritualet lett tilgjengelig. Som nevnt, er det ikke nødvendig å innta Ny Nordisk Mat for å 

kunne ta del i brandets mening. Å spise, er likevel en svært effektiv måte å kreve eierskap til 

Ny Nordisk Mat. Noen av forslagene fra brandinginnsatsen tar også utgangspunkt i at det skal 

spises nordisk mat gjennom salg av produkter og bruk av konseptet til eventer og offisiell 

representasjon (Nordisk Ministerråds Sekretariat 2009a:6). Det er også et mål at Ny Nordisk 

Mat skal bli en del av folks hverdagskultur (Arbejdsgruppen for NNMII 2009:2). Den 

enkleste måten å muliggjøre det, er nettopp at folk spiser Ny Nordisk Mat. Det kan både bety 

at man lager Ny Nordisk Mat, kjøper et produkt, eller at man betaler for et nytt nordisk måltid 

på en restaurant. En aften på Noma, vil være en effektiv måte å kreve eierskap til Ny Nordisk 

Mat. René Redzepi og Claus Meyer er direkte tilknyttet både konseptet og restauranten, og gir 

en ekstra meningstilførsel. Nettopp bruken av kjente personer ser vi nærmere på i neste steg.   

Et tredje steg – celebrity endorsement 
Det tredje steget i meaning transfer modellen kommer i bruk dersom kjente mennesker inngår 

som en del av prosessen, og anvendes som celebrity endorsement. I Ny Nordisk Mat benyttes 

dette steget ved at man knytter seg opp i mot kjente aktører gjennom det såkalte 

’ambassadørnettverket’. Noen av kokkene som utformet Kjøkkenmanifestet, som René 

Redzepi og Michael Björklund, inngår også som en del av ambassadørnettverket. I tillegg har 

man blant annet inndratt de danske designerne Claydies, den tidligere finske ministeren Juha 

Korkeaoja og TV-kokken Tina Nordstöm (Nynordiskmad.org 3). I samarbeid med Nordisk 

Ministerråd er det ambassadørenes oppgave å formidle og skape oppmerksomhet rundt 

programmet (Nynordiskmad.org 2). Presentasjonen av ambassadørene gjør det helt tydelig at 
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man ønsker å trekke på betydningene som disse kjente personene representerer. I forbindelse 

med designduoen Claydies blir det blant annet fremhevet at “Foruden samarbejdet med Tine 

Broksø, er Karen Kjældgård-Larsen kvinden bag den internationale succes Mussel MEGA fra 

Royal Copenhagen. Mussel MEGA er et møde mellem fortid og nutid, hvor hun med 

udgangspunkt i det over 200 år gamle Mussel porcelænsstel har skabt et nyt tidssvarende 

porcelæn - nøjagtigt som Ny Nordisk Mad, der tager udgangspunkt i de ressourcer, vi har 

glemt og som kræver genopdagelse og innovation” (Nynordiskmad.org 3). Betydningene som 

designeren har i kraft av sin suksess med Royal Copenhagen, settes dermed i direkte 

sammenheng med Ny Nordisk Mat.   

 

De nordiske kokkenes resultater i kokkekonkurranser som Bocuse d’Or, fremheves til 

stadighet i sammenheng med Ny Nordisk Mat. Her brukes de gode plasseringene som en 

forklaring på økt tiltro til nordisk mat (Nordisk Ministerråd 2008:39; Nordisk Ministerråd 

2010:11, 13). Også suksessen til restauranten NOMA, trekkes ofte frem (Nordisk Ministerråd 

2008:6; Kvistgaard 2009:44; Nordisk Ministerråd 2010:13). I den forbindelse blir det 

fremhevet at “Når trender bryter kan enkeltpersoners evne til å konseptualisere, kombinert 

med bestemte hendelser forsterke verdier som er i emning. Resultatet blir en forsterkning av 

bevegelsen eller trenden” Nordisk Ministerråd 2010:13). Denne forsterkningen av bevegelsen 

kan helt klart ses som et resultat av meningsoverførselen mellom restauranten NOMA og Ny 

Nordisk Mat. Det påpekes samtidig at linken mellom restauranten og konseptet har gitt 

resultater; “Det dristige valget av ny nordisk mat som rendyrket konsept for NOMA og René 

Redzepis eksepsjonelle uttrykk i restauranten har skapt et forbilde som mange ikke trodde var 

mulig. Ringvirkningene av dette, langt utover stjernerestaurantene, er betydelige” (Nordisk 

Ministerråd 2010:13). Med meaning transfer modellen kan både kokkene og restauranten 

NOMA iakttas som kjendiser. Gjennom dem er det ingen tvil om at det skjer en høyt ønskelig 

meningsoverførsel til Ny Nordisk mat konseptet.   

Oppsummering av Meaning transfer 
Denne delen har vist at det kan iakttas en nødvendig meningsoverførsel fra Ny Nordisk Mat 

til forbrukere, slik at individer får adgang til brandets myte som gjør et mulig for dem å skape 

seg selv som globaliserte individer. Innledningsvis fremkom det hvordan mening kan 

overføres fra den kulturelt konstituerte verden til Ny Nordisk Mat ved hjelp av et fashion 

system. Kokkene som utarbeidet Kjøkkenmanifestet fungerer som opinionsledere, som 

gjennom sitt arbeid har skapt ny kulturell mening ved å utforme grunntankene bak Ny 
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Nordisk Mat. Det ble også vist hvordan det neste steget i meningsoverførselen foregår fra Ny 

Nordisk Mat til forbrukere. Gjennom symbolske handlinger som exchange rituals, grooming 

rituals og possession rituals kan individer ta til seg meningene som ligger i brandet, og bruke 

dem til å konstruere forståelsen av seg selv og sin omverden. Ønsket om at konseptet skal 

fungere som en verktøyskasse kan relateres til gavetanken som ligger i exchange rituals. Ved 

å tilby verktøyene gir man også samtidig betydning videre fra Ny Nordisk Mat. Fordi 

konseptet på mange måter er forgjengelig må det gjenoppfriskes på gjentagende basis ved 

hjelp av grooming rituals. Konseptet utpeker forskjellige måter å gjøre dette på som blant 

annet undervisning, TV-programmer og utstillinger. Gjennom possession rituals blir det 

mulig å kreve eierskap til Ny Nordisk Mat. Den konkrete handlingen å spise Ny Nordisk Mat 

er en opplagt måte å gjøre dette på. Avslutningsvis fremkom det hvordan man får et ekstra 

steg i prosessen ved at det anvendes kjente mennesker. I konseptet har man benyttet seg av et 

ambassadørnettverk, hvor det overføres betydninger fra kjente personligheter til brandet Ny 

Nordisk Mat. I tillegg trekker man også på suksessen til restauranten NOMA, samt nordiske 

kokkers resultater i kokkekonkurranser som Bocuse d’or.  
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Sentrale problematikker 
Så langt har analysen vist at Ny Nordisk Mat har et godt utgangspunkt for å fungere effektivt 

som place branding initiativ. I denne diskusjonsdelen vil jeg basere meg på utgangspunktet 

som den foreløbige analysen har gitt, og se nærmere på noen aktuelle problematikker som kan 

iakttas med den kulturelle place branding tilgangen. 

Mytens troverdighet 
Myter er avhengig av å ta utgangspunkt i en populistisk verden. Fordi omverdenen ser på 

populistiske verdener som autentiske ideologier, er de gode kulturelle kilder (Holt 2004:58-

59). Myten om Ny Nordisk Mat som et globalt kjøkken med identitet, tar utgangspunkt i den 

gastronomiske verden, hvor motivasjonen er å skape eksepsjonell god mat. Dette er en 

populistisk verden som ikke drives av et ønske om profitt eller makt, men av en 

overbevisning om hva god mat bør være. Fordi den populistiske verden blir sett på som 

autentisk, gir det myten kredibilitet.  

 

Innenfor Ny Nordisk Mat fokuseres det mye på at konseptet skal nå mange og at man ønsker 

å involvere en bred gruppe av befolkningen (Arbejdsgruppen for NNM II 2009:3; Nordisk 

Ministerråds Sekretariat 2009d:3). Helt konkret sies det at ”Ny Nordisk Mad betragtes fortsat 

af mange som en elitær og eksklusiv ting. For at ændre på dette er det nødvendigt, at 

mobilisere og involvere en bred gruppe i befolkningerne og give Ny Nordisk Mad en plads i 

hverdagskulturen” (Arbejdsgruppen for NNM II 2009:3). Ny Nordisk Mat skal altså være for 

alle, det skal være en del av hverdagen i Norden, det skal ikke være elitepreget. I den 

forbindelse er det viktig å være oppmerksom på at fortellingen om Ny Nordisk Mat ikke 

behøver å inkludere hele befolkningen for å være troverdig. Troverdigheten hentes fra den 

populistiske verden som myten tar utgangspunkt i. En populistisk verden har bestemte 

kulturelle koder og en egen ethos. For å oppnå autentisitet er det viktig at brandet har 

forståelse for de kulturelle kodene og ofrer en bredt basert popularitet ved å kjempe for deres 

ethos (Holt 2004:65). I Ny Nordisk Mat spiller de nordiske kokkene en viktig rolle. De er på 

mange måter driverne i brandet, som gir en stemme til den populistiske verden. For Ny 

Nordisk Mat er det derfor viktig å være tro mot det elitære som gourmetkokkene 

representerer. Å hverdagsliggjøre Ny Nordisk Mat på bekostning av det elitære kan ødelegge 

konseptets troverdighet.  
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Når et brand lykkes kan man ifølge Holt se et bredt forbrukernettverk bestående av insiders, 

followers og feeders. Disse tre grupperingene bruker brandet på forskjellig måte og fungerer 

ulikt, men er alle svært viktige for brandet (Holt 2004:139-140). Insiderne i Ny Nordisk Mat 

er de som befinner seg i nærheten av den populistiske verden. Det vil blant annet inkludere 

kokkene som utarbeidet kjøkkenmanifestet, og andre gourmetkokker som er med på å utvikle 

gastronomien. Followers er de som virkelig lever myten fult ut, og har en lidenskapelig 

interesse for mat. En follower er genuint opptatt av brandet, og vil være den typiske personen 

som velger feriested ut ifra matmuligheter. Feeders er den potensielt største gruppen, men 

samtidig også den minst hengivne. En feeder er mer opptatt av å følge trenden og oppnå 

status.  

 

I evalueringen av det første Ny Nordisk Mat programmet blir det elitære uttrykket italesatt 

som en trussel. Det blir i den forbindelse foreslått at man i videreførelsen av programmet 

satser på å understreke at Ny Nordisk Mat har en bred folkelig forankring (Kvistgaard 

2009:51, 59). Både insiders og followers vil nok i den sammenheng kunne klassifiseres som 

’elitære’ brukere av brandet. Feeders er riktig nok den potensielt største gruppen, men fordi de 

er avhengige av de to andre forbrukertypene, er feeders på ingen måte mer viktige. En feeder 

vil benytte seg av den identitetsverdien som followers får fra Ny Nordisk Mat, og bruker 

andres erfaringer til å skape sin en egen identitetsverdi. Insiders og followers er dermed helt 

essensielle dersom man også ønsker å få med seg de store massene. Å fjerne seg for mye fra 

det elitære, vil medføre at man også mister de andre forbrukerne, som representerer massene. 

Derfor er det nødvendig at man fortsetter å fokusere på den populistiske verden, som myten 

tar utgangspunkt i. Selv om det er ønskelig å nå ut bredt, vil det aldri være mulig å nå alle. 

Basert på den kulturelle brandingteorien vil det ikke være en god strategi å fjerne seg fra det 

elitære, for å nå flest mulig. Da mister myten troverdighet og forbrukerne vil forsvinne. 

Parasittære brands 
Et place brand kan ikke kontrolleres på samme måte som en virksomhet kan styre sitt brand. 

Det er for mange ulike aktører representert i et place brand, til at det vil være mulig å ha 

samme overordnede grep. For Nordens del betyr det at det også vil dukke brands som 

forsøker å nyte godt av Ny Nordisk Mat konseptet, uten at de er en del av programmet. Simon 

Anholt kaller slike brands for ’cuckoo brands’ (Anholt 2003:127-128). Da dette er en form for 

snylting på et annet brand, velger jeg å omtale det som parasittære brands.  
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Denne typen brands blir i mange tilfeller sett på som uheldige, fordi man mener det kan 

svekke troverdigheten til Ny Nordisk Mat. I evalueringen fra 2009 uttrykkes det en 

bekymring om hvorvidt en rekke produkter som knytter seg opp i mot Ny Nordisk Mat rent 

faktisk bygger på Kjøkkenmanifestets prinsipper. Det nevnes blant annet en serie med brød 

fra en stor dansk brødprodusent som går under navnet Ny Nordisk, en sjokoladeprodusent 

som har lansert et produkt med nordiske bær og et vingummiprodukt med innhold av bærsaft 

fra friske nordiske bær. Dette ses som en trussel, og man mener at det er ”… en risiko for, at 

paradigmet undermineres, og at forbrugerne ikke kan være sikre på, hvad de køber, hvis de 

køber produkter med reference til Ny Nordisk Mad. Dette kan eksplicit kalde på et initiativ, 

der sikrer, at paradigmet om Ny Nordisk Mad kun benyttes i markedsføring mv., for så vidt 

køkkenmanifestets eller andre eksplicitte kriterier i relation hertil er opfyldt i produktion af 

råvarer og i forarbejdning” (Kvistgaard 2009:37). For å imøtegå denne trusselen foreslås 

muligheten for å utarbeide en form for merkeordning, hvor det oppstilles kriterier for 

produkter som går inn under Ny Nordisk Mat konseptet.  

 

På embetsmannsnivå i de nordiske landene ble det også i starten av 2010 foreslått at Nordisk 

Ministerråds Sekretariat skulle “…undersøge om man kan sikre brandet ‘Ny Nordisk Mad’, 

og evt. gøre indtjening via royalties” (Nordisk Ministerråd FJLS 2010a:1). Nettopp fordi et 

place brand ikke kan styres ovenfra og ned, vil det ikke være mulig å unngå at det oppstår 

slike parasittære brands. Hvis man som en del av Ny Nordisk Mat skulle begynne å sikre 

brandet og skape en merkeordning, ville det skape helt andre rammer for konseptet. Som 

diskursanalysen viste, kan konkrete kriterier føre til at man får større problemer med å 

inkludere det nasjonale i det regionale. Følgene vil naturligvis være avhengig av hvilke type 

kriterier som blir satt, og hvor brede de er. Uansett vil det potensielt kunne sette konseptets 

brede rammer i fare, og dermed også muligheten for at Ny Nordisk Mat skal kunne 

representere det nordiske fellesskapet i en place branding sammenheng. Fordi det er et uttalt 

ønske at konseptet skal brukes som et verktøy i bade nasjonale, regionale og private place 

branding innsatser, vil det være uhensiktsmessig å basere seg på slike kriterier. Dersom Ny 

Nordisk Mat skal kunne omfavne ulike brandinginnsatser, vil kriteriene virke mot sin hensikt, 

og gjøre konseptet mindre tilgjengelig.  

 

Med utgangspunkt i den kulturelle branding tilgangen kan man utpeke Ny Nordisk Mats 

insidere og followers som løsningen på dette problemet. Det er forbrukernettverket som 
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spiller en hovedrolle i å unngå at brandet svekkes. Den store gruppen av forbrukere er 

avhengig av identitetsverdien til insiders og followers. Ved at de distanserer seg fra uønskede 

brands, blir det tydelig hva som inngår i Ny Nordisk Mat og ikke. Dersom disse 

kjerneforbrukerne skaper en avstand til parasittære brands, vil ikke Ny Nordisk Mat 

undermineres. For å unngå et smalere konsept er det viktig at det ikke innføres en 

merkeordning. I stedet bør man satse på å styrke posisjonen som insiders og feeders har, og 

gjennom dem sørge for at det blir tydelig hva Ny Nordisk Mat konseptet omfavner. 

 

Delkonklusjon 
Med utgangspunkt i kulturell place branding teori har det vært mulig å iaktta hvordan Ny 

Nordisk Mat emergerer som place branding initiativ i den nordiske konteksten. Innledningsvis 

fremkom det hvordan globaliseringen kan oppfattes som truende, i kraft av å være et kulturelt 

brudd som endrer konteksten og omgivelsene. Dette setter den nordiske befolkningen under 

press og skaper en frykt for hvordan de skal bli en del av den globaliserte verden.  

 

For å undersøke hvorvidt Ny Nordisk Mat forholder seg til den endrede konteksten, ble 

meningen i konseptet fremanalysert. Meningen tar utgangspunkt i verdifortellingen, 

nyttefortellingen og tidsfortellingen, som trekker på de kulturelle kategoriene tid, rom natur 

og mat. Der igjennom ble det tydelig at Ny Nordisk Mat styrker den nordiske identiteten, 

samtidig som det også spilles på at det er et globalt konsept. Da Ny Nordisk Mat representerer 

de nordiske verdiene som skaper sammenhengskraft, styrker det også det nordiske 

fellesskapet. På den måten står Norden sterkere i den globale konkurransen. Også andre 

regioner oppfordres til å ta utgangspunkt i egne styrker, for å stå sammen mot 

globaliseringens likhet og øke det globale mangfoldet. Dette gir individene mulighet til å bli 

en del av den globale verden, samtidig som de får identitet. Fokuset på tradisjon og 

innovasjon gjør at konseptet blir en del av den moderne verden, samtidig som fortiden gir 

historisk autoritet. Fordi innovasjonen skjer på tradisjonens premisser, får ikke det nye og det 

globale overta. På denne bakgrunn skapes det en myte om Norden som innehaver av et globalt 

kjøkken med identitet. Myten retter seg i høyeste grad mot den kulturelle konteksten som har 

oppstått i Norden med globaliseringens inntog.  

 

For å kunne skape identitetsverdi for befolkningen er det nødvendig at individene får tilgang 

til myten. Ved hjelp av McCrackens meaning transfer modell ble det iakttatt en 



77 

 

meningsoverførsel fra Ny Nordisk Mat til forbrukerne. Dette foregår i flere steg, hvor mening 

først overføres fra den kulturelt konstituerte verden til brandet gjennom fashion system, og 

deretter fra brandet til individer gjennom de symbolske handlingene exchange rituals, 

grooming rituals og possession rituals. Det fremkom også hvordan meningsoverførsel foregår 

ved å bruke kjente mennesker som et ekstra ledd. Gjennom denne meningsoverførselen kan 

individer ta til seg meningene som ligger i Ny Nordisk Mat, og bruke det til å skape sin egen 

identitet. På bakgrunn av at Ny Nordisk Mat har skapt en myte som forholder seg til den 

kulturelle konteksten i Norden, samt at det er mulig å iaktta en meningsoverførsel fra brandet 

til forbrukere, får den nordiske befolkningen mulighet til å skape seg selv som globaliserte 

individer, som forholder seg til den konteksten de lever i. 

 

Avslutningsvis ble det iakttatt noen aktuelle problematikker som relaterer seg til den elitære 

delen av Ny Nordisk Mat. Det fokuseres mye på at konseptet ikke skal ha et alt for elitært 

preg. I den forbindelse er det viktig å understreke at konseptet er helt avhengig av det elitære 

for å lykkes. Da konseptets troverdighet hentes fra den gastronomiske verden som myten i Ny 

Nordisk Mat tar utgangspunkt i, er det viktig at konseptet er tro ovenfor dette utgangspunktet 

og dermed også det elitære. I Ny Nordisk Mats forbrukernettverk er det i tillegg de elitære 

forbrukerne som skal trekke med seg massene. Å fjerne seg fra et elitære vil bety at man også 

risikerer å miste de store forbrukergrupperingene.  Også i forhold til parasittære brands er det 

de elitære forbrukerne som kan skape en distanse til denne typen brands, og dermed klargjøre 

hva Ny Nordisk Mat er og ikke er. En merkeordning basert på avtalekriterier vil kun gjøre 

brandet smalere og mindre tilgjengelig. Disse to problematikkene viser at det elitære i Ny 

Nordisk Mat spiller en viktig rolle for den fremtidige styrkingen av brandet i Norden. 
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5. Konklusjon 
Avhandlingens startet ut med følgende problemformulering:  

Hvordan italesettes Norden og de nordiske landene i ulike samarbeidsformer? 

Og hvordan emergerer det brede konseptet Ny Nordisk Mat som et place branding initiativ i 

den nordiske konteksten? 

I den første analysen fremkom det hvordan Norden og de nordiske landene italesettes 

forskjellig innenfor to ulike samarbeidsformer, og konsekvensene av dette i en place branding 

sammenheng. Det nordiske miljømerket Svanen og programmet Ny Nordisk Mat 

representerer forskjellige måter å samarbeide på innenfor Nordisk Ministerråd. Mens Svanen 

stiller konkrete krav til deltagelsen med juridiske avtalekriterier, har Ny Nordisk Mat form 

som et bredt konsept hvor landene står relativt fritt.  

 

Ved å fremanalysere diskursenes nodalpunkter og tilhørende subjektposisjoner, viste det seg 

at de to casene tilbyr Norden og de nordiske landene vidt forskjellige subjektposisjoner. I et 

samarbeid som tar utgangspunkt i en konkret avtale, er det stramme rammer for hvordan det 

nordiske defineres. I tilfeller hvor det er problematisk for landene å leve opp til de nordiske 

kriteriene, kan det oppstå konflikt mellom den nordiske- og den nasjonale subjektposisjonen. 

I miljømerket vil det dermed ikke alltid være mulig å inludere den nasjonale identiteten i den 

nordiske. Når samarbeidsformen er et bredt konsept, endres også premissene. I Ny Nordisk 

Mat iakttas verdier som noe fellesnordisk, på tvers av landegrensene. Fordi det er svært brede 

rammer for hva som er nordisk, kan Nordens subjektposisjonen inkludere landenes ulikheter. 

Dermed blir det også enklere å skape enhet i forskjellighet, og inkludere den nasjonale 

identiteten i den nordiske. Landene kan med andre ord være en del av Norden, selv om de er 

ulike. 

 

Hvilken samarbeidsform som er mest hensiktsmessig, vil naturligvis være et empirisk 

spørsmål. I starten av analysen fremkom det hvordan globaliseringen kan iakttas som en 

dislokasjon. Dette gir Norden nytt betydningsinnhold som en regional enhet som kan benyttes 

i forbindelse med profilering. Med dette utgangspunktet ble det avsluttningsvis diskutert hva 

samarbeidsformenes forskjeller medfører i en place branding sammenheng. Svanens 

avtalekriterier medfører at det nordiske miljømerket i noen tilfeller gjør seg forskjellig fra et 

nordisk land. Dette vil ikke kunne skje innenfor Ny Nordisk Mat, som gjør seg forskjellig fra 
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andre regioner og har brede rammer for hva som er nordisk. Det er derfor fare for at den 

nordiske identiteten vil kunne fremstå svakere og mindre enhetlig innenfor Svanen. En 

samarbeidsform som potensielt kan svekke den nordiske enheten vil ikke være å foretrekke i 

en place branding sammenheng. Da miljømerket ikke åpner opp for nasjonal tilpassning har 

denne samarbeidsformen også et potensielt større konfliktnivå enn Ny Nordisk Mat, hvor 

landene står mye friere til å agere som de selv ønsker. Muligheten for nasjonal tilpasning er 

også svært viktig med tanke på at landene har egne branding innsatser. I et nordisk branding 

initiativ er det viktig at man ikke må velge mellom den nasjonale og den regionale identiteten, 

men at det nasjonale kan inkorporeres i det nordiske. På grunn av de gode forutsettninger for 

å inkludere nasjonale ulikheter og skape enhet i forskjellighet, kan de rammene som et bredt 

konsept tilbyr iakttas som mer velegnet i en place branding sammenheng.   

 

Med utgangspunkt i den kulturelle branding tilgangen ble det i den andre analysen mulig å 

iaktta hvordan Ny Nordisk Mat rent faktisk emergerer som et place branding initaitiv i 

Norden. Innledningsvis fremkom det hvordan globaliseringen kan sies å være et kulturelt 

brudd som forandrer den nordiske konteksten. Dette gjør at individene blir tvunget til å endre 

oppfattelsen av seg selv, og det skapes en frykt i den nordiske befolkningen for hvordan de 

skal bli en del av den globaliserte verden. Ved å fremanalysere sentrale fortellinger med 

tilhørende kulturelle- kategorier og prinsipper, fremkom meningen som skapes i Ny Nordisk 

Mat. Det ble tydelig hvordan Ny Nordisk Mat styrker den nordiske identiteten samtidig som 

det globale trekkes inn. Helt konkret skapes det en myte om Norden som innehaver av et 

globalt kjøkken med identitet.  

 

Etterfølgende ble det med McCrackens meaning transfer modell, vist hvordan det er mulig å 

iaktta en meningsoverførsel. Når individer får adgang til meningen i Ny Nordisk Mat, kan de 

bruke meningen til å skape seg selv og sin omverden. Brandet tilbyr dermed identitetsverdi i 

en situasjon hvor globaliseringen har skapt usikkerhet for individene i Norden. Dette viser 

nettopp hvordan Ny Nordisk Mat emergerer som place brand i  til den nordiske konteksten. 

Ved å knytte an til Ny Nordisk Mat får den nordiske befolkningen mulighet til å skape seg 

selv som globaliserte individer, som forholder seg til den konteksten de lever i. 

Avsluttningsvis ble det iakttatt noen konkrete problematikker i forhold til brandets videre 

rolle i Norden. Det ble vist hvordan det er helt essensielt for konseptet å ivareta det elitære 

preget, da dette gir Ny Nordisk Mat troverdighet som gjør at man tiltrekker seg massene. Det 
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fremkom også hvordan det er det elitære som skal opprettholde troverdigheten, ved å skape 

distanse til parasittære brands.  

6. Perspektivering 
I kjølevannet av analysen har det dukket opp en rekke spørsmål som det kunne være 

interessant å undersøke videre. Jeg vil her gå kort inn på noen av disse. 

 

I den første delen av avhandlingen blir det tydelig hvordan Ny Nordisk Mat åpner opp for 

nasjonal forskjellighet som en del av det nordiske. Deretter viser den andre analysen hvordan 

dette utnyttes i branding innsatsen, med en strategi hvor Ny Nordisk Mat skal fungere som et 

verktøy innenfor ulike initiativer. Måten man ønsker å måle initiativets suksess på, er i hvor 

stor grad konseptet anvendes til nasjonale, regionale og private branding initiativer. I den 

forbindelse hadde det vært spennende å undersøke hvordan nasjonale branding initiativer 

inkorporerer og anvender de åpne rammene som Ny Nordisk Mat tilbyr. I den sammenheng 

vil man kunne spørre seg om det eksisterer et reelt ønske om å inkorporere det nordiske i det 

nasjonale? Og hva vil eventuelt fordelene være ved å trekke på begge identiteter samtidig? 

 

I denne avhandlingen har den nordiske konteksten vært i hovedfokus. Med utgangspunkt i 

den andre analysen er det tydelig at man også har et mål om at konseptet skal nå ut 

internasjonalt. I eventuelle videre undersøkelser vil det dermed være en opplagt mulighet å 

iaktta en annen kontekst. Med utgangspunkt i den kulturelle branding tilgangen er det 

nødvendig at brands tilpasser seg etter konteksten de agerer i. Når den kulturelle konteksten 

endres, forandres også mytemarkedene. Derfor kan man ikke brande Ny Nordisk Mat på 

samme måte over hele verden. I en undersøkelse av en annen kontekst, vil man med den 

kulturelle branding tilgangen kunne fremanalysere mytemarkedene, og dermed vurdere 

hvorvidt Ny Nordisk Mat forholder seg til den spesifike kulturelle konteksten. 

 

En annen interessant undersøkelsesmulighet kunne være å følge Ny Nordisk Mat over lengre 

tid. I det nye programmet understreker de selv viktigheten av å være åpen for nye utfordringer 

og muligheter. Skal Ny Nordisk Mat fungere som place brand på lang sikt, må det tilpasses 

etter den kulturelle konteksten, og tiden vi lever i. Dersom Ny Nordisk Mat får suksess vil det 

oppnå kulturell- og politisk autoritet på bakgrunn av tidligere identitetsmyter. Det betyr at 

konseptet får historisk autoritet til å fortelle lignende myter samt historisk autoritet ovenfor de 

samme forbrukerne i framtiden (Holt 2004:124-125). Dette er virkemidler som gir Norden 
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økte muligheter til å tilpasse seg tiden og den endrede konteksten, og forandre myten på en 

vellykket måte. Ved å iaktta den historiske utviklingen til konseptet, vil det være mulig å 

undersøke hvorvidt brandet formår å tilpasse seg i henhold til konteksten. 
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BILAG 1. - Beskrivelse av dokumenter som ikke er tilgjengelig på nett 

I dette bilaget foreligger en kort beskrivelse av de dokumentene som er anvendt i 
avhandlingen, som ikke er tilgjengelig på nett. Ved behov kan disse dokumentene ettersendes 
av undertegnede. 
 

• AD Little (2005) Förandring av Svanens nordiska organisation – Slutrapport, 
Nordiska Ministerrådet
- Ekstern organisasjonsanalyse som skulle vurdere tankene rundt Svanens organisering 
med styrker og svakheter. Rapporten ble bestilt av Nordisk Ministerråd, men ble aldri 
behandlet videre. 

  

- Rapporten er tilsendt fra Bjørn-Erik Lønn i Nordisk Miljømerkingsnemd 
 

• Nordisk miljömärkning (1995) Nordisk miljömärkning, TemaNord 1995:594, 

- Den første omfattende evalueringen av Svanen, bestilt av Nordisk Ministerråd. 
Utført av forskere fra Lund Universitet.  

København: Nordisk Ministerråd 

- Vurderte miljømerket ut i fra det oppstilte målene 
- Rapporten er innhentet fra Nordisk Ministerråds arkiv 

 
• Nordisk miljømerkingsnemd (2000) Evaluering av Nordisk Miljømerking – Del C – 

Beskrivelse av det nordiske miljømerkingssystemet fra et 

- Selvevaluering utført av Nordisk Ministerråds tverrsektorielle gruppe mellom miljø- 
og forbrukersektoren. 

miljøsynspunkt, 16.mai 2000, 
Nordisk miljømerkingsnemd 

- Selvevaluering av virksomheten fra et miljøsynspunkt 
- Rapporten er gjort tilgjengelig av Bjørn-Erik Lønn fra NNM 

 
• Lønn, Bjørn-Erik (2006) Behandlingen vid oenighet mellan länderna. Hur har 
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BILAG 2 – Manifest for det Ny Nordisk Køkken 
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BILAG 3 – Århusdeklarationen om Ny Nordisk Mad 
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BILAG 4 – Program for Ny Nordisk Mad 2007 – 2009 
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BILAG 5 – Program for Ny Nordisk Mad II  2010-2014 
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