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Sammanfattning 
Fäbodbruk bidrar såväl med kulturhistoriska värden som med positiva effekter på den            
biologiska mångfalden. Bilden av vad dagens fäbodbruk innebär varierar dock och ingen            
allmän definition finns. I och med bristen på definition uppstår en konflikt: Bör fäbodbruket              
bevaras för dess kulturhistoriska värde genom att det ska se ut precis som förr, eller ska det                 
bevaras för dess värde för den biologiska mångfalden? Idag är det myndigheternas bild av              
fäbodbruk som styr vilka fäbodar och värden som beviljas ekonomiskt stöd. Detta innebär att              
fäbodbruket riskerar att definieras och utvecklas utifrån myndigheternas bild, inte av den bild             
brukarna själva har som är baserad på historisk och bevarandevärd kunskap. Syftet med             
denna studie är således att belysa fäbodbruket som företeelse och som verksamhet utifrån             
brukarens perspektiv. För att få fram den bild fäbodbrukarna själva har av fäbodbruk används              
en fenomenografisk metod för att analysera intervjuer av fäbodbrukare med varierande           
bakgrund och verksamhet. Studiens resultat påvisar att dagens fäbodbruk varierar vad gäller            
verksamhetens utformning. Den gemensamma nämnaren är att det rör sig om småskalig            
djurhållning där sommarbetet sker på utmarkerna bortom hemgården dit brukaren flyttar med            
djuren på sommaren. Fäbodbruk är inget som traditionellt sett är något som gett en              
ekonomisk vinning och knappast heller ger idag. Fäbodbrukarna är snarare eldsjälar som tror             
på ett högre syfte kring det de gör. Avsaknandet av definition är något som påverkar dem                
först vid kontakt med myndigheter av vilka de möts av okunskap. Brukarna anser att              
fäbodbruket har ett kulturhistoriskt värde men att fäbodbruket även hör till framtiden i och              
med en ökande miljömedvetenhet och klimatförändringar. 
 
Nyckelord: transhumans, biologiskt kulturarv, biologisk mångfald, kulturarv, immateriellt        
kulturarv, social konstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 
Summer pasture contributes both to cultural-historical values and to positive effects on            
biodiversity. However, the usage of the term ”summer pastures” varies and there is no              
general definition. This lack of definition gives rise to a conflict: Should the summer pasture               
be preserved for its cultural-historical value by having it look just like before, or should it be                 
preserved for its value in biodiversity? Today, the authorities’ image of summer pasture is              
what controls which summer pastures and what values are granted financial support. This             
means that the summer pastures risk being defined and developed on the basis of the               
authorities' image, not by the image the farmers themselves have, which is based on historical               
and conservational knowledge. Thus, the purpose of this study is to highlight the use of               
summer pasture as a phenomenon and an activity from the user's perspective. In order to               
discover how the farmers themselves view summer pastures, a phenomenographic method is            
used to analyze interviews of summer pasture farmers with varying backgrounds and            
activities. The results of the study show that the summer pasture of today varies with regard                
to the design of the business. The common denominator is the small-scale animal husbandry              
where summer pasture take place on the outskirts beyond the home farm, to where the farmer                
moves with the animals during summer. Summer pasture has traditionally never been an             
economic gain, nor does it provide much today. The farmers are enthusiasts who believe in a                
higher purpose of what they do. The lack of definition is something that affects them only in                 
their contact with authorities, from where they are only met with ignorance. The farmers              
believe that the summer pasture have a cultural-historical value, one that also lies in the               
future with increasing environmental awareness and climate change. 
 
Keywords: transhumance, biological heritage, biodiversity, cultural heritage, intangible        
cultural heritage, social construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Problemformulering 1 
1.2 Syfte och frågeställning 2 
1.3 Bakgrund 2 

1.3.1 Fäbodbrukets historia 3 
1.3.1.1 Rationaliseringspolitiken 4 

1.3.2 Fäbodbruk och miljö 5 
1.3.3 CAP – Den gemensamma jordbrukspolitiken 6 

1.3.3.1 Gårdsstöd och landsbygdsprogrammet 7 
1.3.3.2 Fäbodbetesstöd 7 

1.3.4 CBD - Konvention om biologisk mångfald 8 
1.3.5 Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 10 

1.4 Ordlista 11 

2. Teori 12 
2.1 Socialkonstruktivism 13 

2.1.1 Socialkonstruktivism II: Sociologisk teori 14 
2.1.1.1 Berger och Luckmanns teori 15 

2.2 Kritiska kulturarvsstudier 16 
2.2.1 Kultur 18 

2.3 Teorier i denna studie 18 
2.4 Tidigare forskning 18 

3. Metod 21 
3.1 Fenomenografi 21 

3.1.1 Fenomenografins genomförande 22 
3.2 Urval, avgränsningar och etiska ställningstaganden 24 
3.3 Intervjufrågor 26 

4. Resultat 26 
4.1 Djur/natur 27 
4.2 Kulturarv/historia 29 
4.3 Identitet/barndom/genus 31 
4.4 Verksamhet/ekonomi 35 
4.5 Myndigheter 37 
4.6 Gemenskap 40 
4.7 Familj 41 
4.8 Framtid 42 
4.9 Vad är en fäbod enligt fäbodbrukarna? 44 

5. Analys med fenomenografiska förtecken och diskussion 47 

 



 

5.1 Fäbodbruk som kulturarv 47 
5.2 Fäbodbruk ur en socialkonstruktivistisk synvinkel 49 

5.2.1 Fäbodbrukarnas möjlighet att påverka begreppet fäbodbruk 50 
5.2.2 Definition av fäbodbruk 52 

5.3 Svårigheter med fäbodbruk 54 
5.3.1. Svårigheter med definition 54 
5.3.2 Svårigheter med myndigheter 55 

5.4 Sammanfattning av diskussion 56 

6. Slutsats 57 
6.1 Vidare forskning 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

1. Inledning 
Denna studie kom till inom ramen för Interregprojektet Biologiskt kulturarv som           
värdeskapare. I projektet som hör hemma i regionen Nordens Gröna Bälte (främst            
Jämtland–Västernorrland och Sør- och Nord-Trøndelag) deltar svenska och norska forskare          
samt fäbodbrukare. Genom att delta i ett av projektets aktiviteter har jag hämtat inspiration              
till projektets syfte, samt fått hjälp med en del kontakter och litteratur. Syftet med min studie                1

är att föra forskningen kring fäbodbruk framåt och utveckla bilden av vad som anses vara               
fäbodbruk idag. Studien är av relevans för miljövetenskapen då fäbodbruk bidrar med såväl             
biologisk mångfald som med kunskap om hur vi kan leva hållbart med lokala resurser, både               
nu och i framtiden. Att definiera fäbodbruket som företeelse ur brukarnas eget perspektiv             2

underlättar när stöd ska utformas för att kunna bevara det.  
 

1.1 Problemformulering 
I avhandlingen Fäboden som politiskt rum: Att vara fäbodbrukare i den gemensamma            
jordbrukspolitiken skriver Camilla Eriksson att hon under arbetets gång ofta blivit ifrågasatt            
om fäbodbruk fortfarande existerar idag och om det i så fall rör sig om “riktigt fäbodbruk”.                
Bilden av vad fäbodbruk är idag är kraftigt färgad av hur det var förr där fäbodbruket som                 
fenomen ses som tämligen musealt. En viktig anledning är den rationaliseringspolitik som            
avsåg att modernisera och öka produktiviteten i svenskt jordbruk och som tillämpades under             
stora delar av 1900-talet. Denna politik gjorde tanken på fäbodbrukets fortsatta existens            
orimlig. Bilden som bevarats av det “riktiga” fäbodbruket är bilden från 1800-talets och det              3

tidiga 1900-talets fäbodbruk vilket var då etnologer började dokumentera fenomenet. Idag           
uppstår därför en konflikt mellan att bevara fäbodbrukets kulturvärde genom att det ska se ut               
som förr och dess värde för den biologiska mångfalden. Eriksson ställer sig frågan om det               
nuvarande fäbodbruket har en framtid i moderna och mer energieffektiva jordbrukssystem           
och menar att det beror på vilka värden man associerar fäbodbruket med: Är det värt att                
bevara som ett framtida klimatsmart jordbruk eller för dess kulturvärde som endast är             
lönsamt som turistverksamhet? De problem som uppstår i och med bristen på definition på              4

vad som är äkta fäbodbruk är problem även ursprungsbefolkningar, exempelvis samerna, fått            
erfara: använder de inte traditionella metoder är de för moderna för att vara ursprungliga och               
får därmed inte det skydd de behöver. Fäboden har liksom andra jordbruk utvecklats med              5

tidens gång, ska det då agera museum för att kunna leva upp till sitt namn? Museiverksamhet                
har ett historiskt värde men är inte en del av ett jordbrukssystem. Är det då fäbodbruk när det                  
agerar museum och ser ut precis som det gjorde förr?   6

1 För mer information om projektet gå gärna in på: http://blogg.sh.se/biologiskt_kulturarv/  
2 Tunón, Håkan, Traditionell kunskap och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige, 2004, 40. 
3 Eriksson, Camilla, Fäboden som politiskt rum: Att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken,              
2013, 215.  
4 ibid, 216.  
5 ibid, 262 
6 ibid, 25-26 
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EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har utvidgats till att omfatta även           
landsbygdspolitik vilket innebär att den syftar till att säkra matsäkerheten och inkomsten för             
lantbrukare och även till att säkra bevarandet av traditionella landskap och naturvärden. Dock             
utgår betesersättning till lantbrukarna på referensramar som Jordbruksverket och         
länsstyrelserna baserat på mätbara kriterier men detta innebär problem när de tillämpas på             
fäbodbruk. Det är lätt att mäta matproduktion, men de kvaliteter traditionella landskap och             
naturvärden för med sig är svårare att mäta. Eriksson menar också att fäbodbrukarnas             
rationalitet baseras på deras egen erfarenhet där villkoren ställs av djuren och de sysslor som               
hör därtill. Det är svårt att främja deras arbete, ett arbete som skapar synergieffekter för såväl                
naturvärden som traditionella landskap, och översätta dess värde till konkreta stödformer           
eftersom det saknas kunskap om hur dessa värden skapas. Miljöersättningarna sätter med            7

andra ord igång en kamp om hur man ska definiera vilka jord- och skogsbruk som skapar                
dessa mervärden i form av tradition, turism och naturvärden.   8

Vad fäbodbruk är är en viktig fråga vid utformningen av stödsystemen eftersom stöden              
kommer styra fäbodbrukets utformning, men är det stödsystemen som ska styra vad            
fäbodbruk är eller fäbodbruket som ska styra stöden? Idag utformas stödsystemen för att             
förstärka den konstruerade bild myndigheterna själva har av fäbodbruk, detta på bekostnad av             
den kunskap fäbodbrukarna själva har om vad fäbodbruk är eller bör vara. Därför anser jag               9

att det är av högsta vikt att brukarna själva får definiera vad som är skyddsvärt med                
fäbodbruk. Kanske är det att bruket bedrivs på samma vis som man alltid gjort och att                
traditionella värden prioriteras; kanske är det värdet för turismen som ska lyftas; eller kanske              
är det dess positiva inverkan på miljön som bör stå i centrum. I denna uppsats kommer jag                 
fråga hur fäbodbrukarna själva ser på det arbete de utför, vilka utmaningar och möjligheter de               
har och hur de ser på framtiden för att konstruera en bild av vad fäbodbruk faktiskt är idag.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Belysa fäbodbruket som företeelse och som verksamhet utifrån brukarens perspektiv. 
 

● Vad är fäbodbruk ur brukarens perspektiv?  
● Vilka utmaningar och möjligheter har fäbodbrukare utifrån brukarens perspektiv? 

 

1.3 Bakgrund 
En fäbod är den bebyggelse i skogar och utmarker där boskapsskötsel sker under             
sommarhalvåret vilket innefattas av byggnader för såväl människor och djur samt för foder             
och produktion av mejeriprodukter. Idag finns det i Sverige mellan 200-250 fäbodar i drift              10 11

i jämförelse med de 20 000 fäbodar som fanns enbart i Dalarna för 150 år sedan. Pauline                 12

7 Eriksson, 2013, 217. 
8 ibid, 26. 
9 ibid, 234. 
10 Nationalencyklopedin, Fäbod, u.å. 
11 Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Vad är fäbodbruk? 2015. 
12 Dalarnas tidningar, Drömmen om ett lokalt mejeri, 2011.  
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Palmcrantz som tidigare varit ordförande för Föreningen Svensk Fäbodkultur och          
utmarksbruk (FSF) säger att detta antal är en gissning utifrån hur många fäbodställen som              
finns registrerade idag hos Länsstyrelsen i Dalarna (1750 st) och lägger vikt vid att det är                
skillnad på det som kallas fäbodställe och en fäbod eftersom varje fäbodställe bestod av flera               
fäbodar.  13

1.3.1 Fäbodbrukets historia 
I avhandlingen Fäbodväsendet 1550-1920 - ett centralt element i Nordsveriges          
jordbrukssystem kommer författaren Jesper Larsson genom sin historiska forskning fram till           
att definitionen av en fäbod är: 
 

“(...) en periodisk bosättning för sommarhalvåret i syfte att utnyttja 
utmarkens betesresurser och för förädling av mjölk till hållbara produkter. 
Där fanns byggnader för människor, boskap och mjölkhantering. Fäboden 
var en specialiserad kvinnlig arbetsplats och den hade ett funktionellt sam- 
band med hemgården och åkerbruket och övrigt jordbruk.”  14

 
Det finns olika uppfattningar kring hur länge fäbodarna existerat i Sverige. Det finns källor              
som talar om fäbodar i Härjedalen under tidig stenålder, andra som säger att fäbodarna              
uppstod omkring år 1000-1200 e.kr i form av boskapsstationer medan det finns andra som              
menar att fäbodbrukets stora avstamp skedde på 1500-talet. Olika källor säger med andra ord              
att fäbodarna uppstod med ett intervall av över 3000 år. Frågan är då vad man egentligen                
definierat som en fäbod när intervallet är så stort menar Larsson. Gemensamt för alla dessa               
företeelser är att man fört djur till platser bortom hemgården och att de inte tagits tillbaka dit                 
till kvällen. Att spännvidden är så stor beror på att begreppet fäbod aldrig varit särskilt               15

tydligt definierat. Larsson menar därför att en definition av fäbodbruket är viktig så att den               
kan ligga som grund för resonemang kring fäbodväsendets utveckling och dess vikt för             
jordbruksekonomin.  

När det som liknar fäbodbruk studeras internationellt kallas det transhumans vilket på             
franska betyder ombyte av betesmarker. Det är en form av boskapsskötsel där man             
återkommer till samma betesmarker år efter år. Nyckeln till begreppet är att boskapsskötseln             16

sker bortom fast jordbruksbygd och att familjen stannar där djuren betar. Skillnaden mellan             
transhumans och nomadism är att det inom det sistnämnda saknas en hembygd. Transhumans             
har historiskt sett funnits över hela världen och gör så än idag, främst i trakter där det varit                  
svårt att bedriva åkerbruk. Förflyttningen av djur har dock minskat drastiskt sedan mitten av              
1800-talet men är fortfarande relativt stark i halvtorra områden i Afrika och Centralasien.             17

Det finns dock ett par skillnader mellan fäbodbruk och transhumans. Inom transhumansen            

13 Palmcrantz, Pauline,  mailkonversation, 2019.  
14 Larsson, Jesper. Fäbodväsendet 1550-1920: ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem, 2009, 102. 
15 ibid, 74-75.  
16 ibid, 76 
17 ibid, 77.  
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finns bara ett djurslag och agerar bortom gården medan fäbodbruket kan ha flera djurarter och               
har en komplex helhet mellan hemgården och fäboden.   18

I södra Norrland och Dalarna hade i stort sett varje gård en fäbod vilket kulminerades                
under 1800-talets andra hälft för att sedan gå ner. Fäbodarna spelade en stor roll för               
jordbruksekonomin och var en förutsättning för boskapsskötsel i detta område.          19

Arbetsdagarna började tidigt på morgonen och avslutades sent på kvällen och           
huvudändamålen var vallning av djur, mjölkning, beredning av mjölkprodukter,         
ladugårdsarbete, diskning och handarbete. De mjölkprodukter som producerades skildes åt          20

men vad alla fäbodar hade gemensamt var framställningen av ost, smör, messmör och/eller             
mesost. Mjölken förvandlades då från en tung och otymplig produkt till en lättfraktad och              
lagringstålig produkt. Fäbodarna var kvinnligt dominerade med undantag från vissa platser i            21

Dalarna där hela familjen flyttade med till sommarbetet. Begreppet fäbod innefattas även av             22

att det fanns byggnader där. Det fanns bostuga och byggnad för djuren. Det fanns även en                
plats för tillredning av mjölkprodukter och ytterligare en byggnad för förvaring av dessa.  23

 
1.3.1.1 Rationaliseringspolitiken 
År 1947 togs ett jordbrukspolitiskt beslut vilket blev utgångspunkten för den svenska            
nationella jordbrukspolitiken (SOU 1946:42). Dess syfte var att stordriftsrationalisera och          
mekanisera jordbruket. Inom denna politik hyllades av förklarliga skäl inte det primitiva            24

jordbruket utan den syftade istället till att effektivisera och utveckla jordbruket med            
maskinella hjälpmedel för att säkra jordbrukarnas levnadsstandard och inkomst. Detta var av            
nationell angelägenhet för att höja utvecklingen av hela landet. I och med denna politik lades               
ofullständiga jordbruk ner vilket var sådana som inte ansågs vara tillräckliga för att uppnå full               
försörjning efter rationaliseringen. Istället satsades det på fullständiga jordbruk vilka ansågs           
ge en jordbrukare lika stor försörjning som en industriarbetare. Inom den nya            25

jordbrukspolitiken sågs ingen framtid för fäbodbruket och inga stöd eller utvecklingsåtgärder           
utformades för att bevara det. Från 1800-talets slut minskade fäbodbruket drastiskt från att ha              
varit en viktig och självklar del för de flesta lantbruk i Dalarna och längre norrut till att endast                  
ha ett par hundra utövare över landet. Trenden bröts dock i och med Sveriges inträde i EU                 
men bland de fäbodbruk som ännu existerar är en stor del beroende av             
landsbygdsprogrammets fäbodstöd. Återigen finns fäbodbruk med på den politiska kartan.          
Fäbodbrukets politiska kamp drivs dock idag utifrån värderingar av vilka naturvärden som            
anses vara bevarandevärda och vad som anses vara traditionellt fäbodbruk. Forskningen           26

kring fäbodbruk påbörjades av etnologer vid slutet av 1800-talet till början av 1900-talet och              
det är bilden av den tidens fäbodbruk som verkar leva kvar än idag vilket skapar en spänning                 

18 Larsson, 2009, 78.  
19 Ibid, 87.  
20 Ibid, 98-99. 
21 Ibid, 93. 
22 Ibid, 95.  
23 Ibid, 101-102.  
24 Eriksson, 2013, 26.  
25 Ibid, 65-66.  
26 Ibid, 26.  
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mellan den positiva effekt fäbodbruket har för den biologiska mångfalden och att bevara det              
för dess kulturvärden.  27

1.3.2 Fäbodbruk och miljö 
I början av 1900-talet var det ekologiska fotavtrycket i de rika länderna ungefär en hektar per                
person och år, det vill säga den yta produktiv mark som krävdes för att försörja en människa.                 
Under samma tid fanns det dock utrymme för att varje person skulle kunna ha ett ekologiskt                
fotavtryck på 5-6 ha och ändå leva ett hållbart liv. På grund av befolkningsökningen har dock                
befintliga produktiva arealer år 2000 sjunkit till 1,5 ha per person och år. Trots detta låg de                 
rika ländernas genomsnitt på 3-4 ha per person år 1995. I Sverige ligger det ekologiska               28

fotavtrycket idag på 6,6 hektar per person. Skulle alla leva som svenskarna skulle vi därför               
behöva ungefär fyra jordklot för att tillgodose den livsstil vi har. På detta tillkommer att det                29

inte enbart är människor som ska leva utan vi måste även ge plats för djur. Vi är alla                  
beroende av biodiversitet och ekosystemtjänster för att exempelvis bibehålla ett drägligt           
klimat, få rent vatten och bördiga jordar. Utspritt över världen var antal hektar som              30

användes per person 2,7 vilket gör att vi idag lever som om vi hade 1,5 jordklot, detta gör att                   
biosfären inte hinner återhämta sig.  31

Här kommer fäbodbruket in i bilden. Transhumans innebär ovärderliga kunskaper för            
framtiden. Människorna som sedan generationer ägnat sig åt detta vet hur man resurs- och              
energieffektivt producerar högkvalitativa livsmedel i marginalområden för vår gemensamma         
framtid och en hållbar utveckling. Än mer kommer dessa kunskaper behövas för att bedriva              32

jordbruk den dagen oljan tar slut. Lokal och traditionell kunskap är även viktig för att               33

bevara den biologiska mångfalden. Förlust av markrättigheter och att traditionell och           
vetenskaplig kunskap inte når beslutsfattarna finns bland orsakerna för förlust av skoglig            
biologisk mångfald. Utan traditionell kunskap om skötselmetoder kommer inte heller den           34

biologiska mångfalden inom jordbruket att överleva. Generellt är det största hotet mot            35

biologisk mångfald förändringar i de traditionella bruksmönstren. Brukare, lokalsamhällen,         
ursprungsbefolkningar och vetenskapsmän bör alla ingå i samråd vid begränsningar av           
skötselåtgärder. Även vid tillämpandet av ekosystemansatsen (vilken syftar till att          
konventionen om biologisk mångfald ska kunna uppnås ) bör alla dessa gruppers kunskaper            36

och traditioner inkluderas. Det är inte enbart traditionell och lokal kunskap som bidrar till              37

27 Eriksson, 2013, 216.  
28 Boverket och Naturvårdsverket. Ekologiska fotavtryck och biokapacitet – verktyg för planering och 
utvärdering av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv, 2000, 25. 
29 WWF, Så beräknar man ekologiska fotavtryck, u.å.  
30 Boverket och Naturvårdsverket, 25. 
31 Global Footprint Network. Glossary, u.å. 
32 Eriksson, 2013, 211.  
33 Ibid, 228.  
34 Tunón, 2004, 40. 
35 ibid, 41. 
36 Naturvårdsverket, Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser, 2018.  
37 Tunón, 2004, 42. 

5 



 

skapandet och upprätthållandet av biologisk mångfald. Utmarksbetet i sig bidrar till att            
skogen öppnas och skapar nya nischer som gynnar arter kopplade till gräsmarker.  38

1.3.3 CAP – Den gemensamma jordbrukspolitiken 
Common Agricultural Policy (CAP), eller som den på svenska kallas: den gemensamma            
jordbrukspolitiken (GJP), är det mest omfattande och även det äldsta politikområdet inom            
EU. Beslutsfattning och finansiering sker gemensamt av medlemsländerna men visst          
utrymme finns för nationella vägval. I och med romfördraget 1957 lades grunden för CAP.              39 40

Motivationen var bland annat att säkra ett livskraftigt jordbruk och se till att produktionen av               
mat är tillräcklig inom EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken har lett till att jordbrukarna             
fått garanterade priser för sin produktion och ekonomiskt stöd vilket stimulerat dem till att              
öka produktionen. CAP har genomgått ett flertal reformer. I reformen som kom år 1999,              
kallad Agenda 2000, utvecklades jordbruksstödet för att uppmuntra initiativ på landsbygden           
och uppmuntra jordbrukarna till att bredda och utveckla sin verksamhet. År 2003 skedde även              
en reform som bland annat innebar att betala ut ett gårdsstöd oavsett vilken volym som               
produceras av respektive producent.   41

Den reform som är av störst intresse för denna studie är dock den som trädde i kraft år                   
2014. Dess syfte är att anpassa jordbruket till nya utmaningar som EU ställs för och bland                
dessa tillhör klimatförändringar och en mer hållbar användning av naturresurser. I denna            
reform står även behovet av levande landsbygdsområden i hela EU i fokus.            
Sammanfattningsvis syftar denna version av CAP till att säkra livsmedelssäkerheten,          
landsbygdsekonomin, djurens välbefinnande och sociala och miljömässiga aspekter vilket         
definieras i följande punkter: 
 

● Miljöanpassning av gårdsstödet genom införande av miljövänliga jordbruksmetoder,        
t.ex. diversifiering av grödor och bevarande av ekologiskt rika inslag i landskapet och             
ett minimiområde med permanent betesmark 

● En rättvisare fördelning av stödet, så att de största skillnaderna i nivån på             
inkomststödet till jordbrukare i EU reduceras, samt en minskning av utbetalningar av            
belopp över en viss nivå till de största jordbruken 

● Bättre riktat inkomststöd till de jordbrukare som bäst behöver det, särskilt unga            
jordbrukare, jordbrukare i låginkomstbranscher och jordbrukare i områden med         
naturliga begränsningar  42

 

38 Axelsson Linkowski, Weronika. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald, 
2010.  
39 Nationalencyklopedin, Jordbrukspolitik, u.å. 
40 Jordbruksverket. CAP – Den gemensamma jordbrukspolitiken, 2017.  
41 Nationalencyklopedin, Jordbrukspolitik, u.å. 
42 Europeiska rådet. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, 2018.  
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1.3.3.1 Gårdsstöd och landsbygdsprogrammet 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik består idag av två pelare. Pelare 1 omfattar det gårdsstöd             
som betalas ut till gårdar i medlemsländerna. Stödet är arealbaserat och hur mycket en gård               
får per hektar mark beror på i vilket land gården ligger. I Sverige betalas ett belopp om 6                  
miljarder kronor årligen ut i gårdsstöd. Pelare 2 utgörs av landsbygdsprogrammet vilket            
består av åtgärder för att värna om miljön och utveckla landsbygden. Finansieringen av stödet              
inom pelare 2 kräver nationell medfinansiering och kostnaden för landsbygdsprogrammet i           
Sverige uppgår till 5 miljarder årligen varav hälften kommer från EU. För att få stöd inom                
pelare 2 måste jordbrukaren binda upp sig på ett flerårigt program. Stödet inom             
landsbygdsprogrammet utformas fritt på nationell nivå utifrån en lista med tillåtna åtgärder            
men miljö- och klimataspekterna är obligatoriska. I Sverige går mer än två tredjedelar av              
landsbygdsprogrammet till miljöstöd vilket är mer än EU-snittet, detta med syftet att bevara             
den biologiska mångfalden och minska läckaget av näringsämnen. Den största andelen av            
stöd går till ekologisk odling, stöd till betesmarker och till regioner med sämre naturliga              
förutsättningar för jordbruk då ett av landsbygdsprogrammets syften är, förutom          
miljöaspekten, att skapa bättre förutsättningar för företagande på landsbygden.  43

 
1.3.3.2 Fäbodbetesstöd 
Inom landsbygdsprogrammet finns ett antal riktade stöd för olika miljöinsatser. Bland dessa            
finns stöd till bland annat vallodling, betesmarker, slåtterängar och stöd för minskat            
kväveläckage. Det finns även ett särskilt stöd för fäbodbete vars syfte är att bevara              44

landskapets karaktär och dess biologiska mångfald. Brukaren som söker detta stöd binder            45

upp sig på att bruka marken under en femårsperiod och under hela denna period måste               
brukaren följa de villkor som gäller för ersättningen för att inte bli återbetalningsskyldig.             46

Fäbodbetesstödet utgår enbart till de av Länsstyrelsen godkända fäbodar. En godkänd fäbod            
kräver att: 
 

● fäboden innehåller minst en byggnad i traditionell stil med fungerande permanent tak. 
Byggnaden ska vara ursprunglig, restaurerad eller återuppbyggd. 

● fäboden historiskt har använts som 
fäbod. 

● byggnader på fäboden inte används som 
permanentbostad och att fäboden är 
tydligt avgränsad från hemgården, både 
geografiskt och funktionsmässigt. 

● fäboden uppfyller de särskilda 
kriterierna för fäbod som Länsstyrelsen 
har beslutat om. 

43 Nationalencyklopedin, Jordbrukspolitik, u.å. 
44 Jordbruksverket, Miljöersättningar 2019, u.å. 
45 Jordbruksverket. Fäbodar, 2019, u.å.  
46 Jordbruksverket, Åtagande för fäbodar, 2019. 
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● djuren inte befinner sig på fäboden eller fäbodbetet tidigare än 1 maj eller senare än 
31 oktober.  47

 
Ett annat villkor är att fäboden ska vara på en areal av minst 6 hektar där minst 1,2                  
djurenheter av djurslagen get, får eller nötkreatur ska beta men att djur utöver dessa även får                
vara hästar (se tabell 1). När Länsstyrelsen godkänt en fäbod och bedömt marktypen samt hur               
stor areal som finns inom åtagandet får brukaren en fäbodplan som innehåller skötselkrav.             
Bland skötselkraven finns angivelser hur länge djuren får vara på fäboden. Djuren måste dock              
beta där under minst två månader mellan 1 juni och 15 september om inget annat anges.                
Brukaren åtar sig även att inte skada natur- och kulturvärden på skiftet, att inte gödsla,               
jordbearbeta eller göra insådd, men fler krav finns utöver dessa.  48

Camilla Eriksson argumenterar i sin studie Fäboden som politiskt rum om länsstyrelsernas             
definition av en fäbod vilken hon anser är otillräcklig. För att få stöd för skogsbete finns krav                 
på en betespräglad skog men vad gäller fäbodstöden verkar kvaliteten på marken oviktig.             
Jordbruksverket försvarar detta genom att stödet ska ses som ett kulturvårdsstöd till            
traditionella fäbodar. Eriksson ifrågasätter detta: varför finns då inga krav på att fäboden har              
obruten hävd och varför är det då inte viktigt att djuren är av lantras eller att det ska vara                   
kvinnor som arbetar på fäbodarna och tillverkar ost? Sedan landsbygdsprogrammets          49

uppkomst har 180-235 lantbruk sökt fäbodbetesersättning men endast ca 50 av dessa mjölkar             
på fäboden vilket kan anses vara märkligt om stödet ges som ett kulturvårdsstöd. Eriksson              50

menar också att landsbygdsprogrammet är uppbyggt av universella regler. Jordbruks-          
politiken består av två parallella spår varav det nya spåret syftar till att säkra höga               
naturvärden och traditionella landskap. Det första spåret innefattas av att säkra matsäkerhet            
och inkomsten hos lantbrukare vilket är lättare att mäta då det rör sig om kvantitativa värden                
till skillnad från det nya spårets kvalitativa. Hur mäter man till exempel ett högt naturvärde?               
Denna problematik har lösts genom att skötselkrav följer med fäbodbetesstödet vilket gör            
kvaliteten av brukarens insats enklare att mäta. Detta visar dock på ett bristande förtroende              51

för tjänstemännen på Länsstyrelsen och andra experters kunskap om vilken hävdmetod som            
är den bästa för miljönyttan Jordbruksverket säger sig vilja uppnå. Exempelvis finns inom             
forskningen en medvetenhet kring att det är en variation av hävdteknik mellan säsongerna             
som ger den största biologiska mångfalden, men trots detta innebär skötselkraven att marken             
ska brukas likadant under alla år stödet beviljats för. Regelverket visar även på misstro till               
brukarens yrkesskicklighet och lokalkännedom om vilken hävd som är bäst för sin mark.  52

1.3.4 CBD - Konvention om biologisk mångfald 
Convention on Biological Diversity (CBD) är den konvention som på svenska även kallas             
mångfaldskonventionen. Den undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i           

47 Jordbruksverket, Villkor för fäbodar, 2019. 
48 Jordbruksverket, Villkor för fäbodar, 2019. 
49 Eriksson, 2013, 224. 
50 Ibid, 42. 
51 Ibid, 217. 
52 Ibid, 130.  
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Rio 1992 och trädde i kraft 1993. Ursprungligen bestod konventionen av 42 artiklar vilka              53

ledde till riktlinjerna för konventionens tre övergripande mål: 
 
1. Att bevara den biologiska mångfalden  
2. Att nyttja mångfaldens komponenter på ett hållbart sätt  
3. Att rättvist fördela nyttan av mångfaldens genetiska resurser   54

 
Bland de 42 artiklarna är artikel 8j av störst intresse för denna studie och lyder som följer: 
 

8j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och          
bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och        
lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för         
bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och         
främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och         
deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och        
sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid          
utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.   55

 
År 2010 utvecklade världens länder inom konventionen en strategisk plan för biologisk            
mångfald kallad Aichimålen och det är upp till varje land att utveckla egna mål. I Sverige                
finns dessa mål beskrivna i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för biologisk             
mångfald och ekosystemtjänster vilken antogs den 24 juni 2014. I och med denna strategi              56 57

har en ändring i miljöbalken gjorts vilken bland annat har ändrat skogsvårdslagen för att              
underlätta för försöksverksamheter och för åtgärder som vidtas för att bevara och utveckla             
natur- eller kulturmiljövärden. Denna lagändring motiveras med att den biologiska          58

mångfalden till stor del är ett resultat av ett historiskt bruk och traditionell hävd av               
landskapen. De arter som gynnas av dessa kulturmiljöer förlorar sina förutsättningar till            
existens när kulturmiljöerna försvinner. Av detta skäl menar regeringen att det är viktigt att              
bevara dessa miljöer och kunskapen om dem för att kunna nå målen för biologisk mångfald               
och ekosystemtjänster. Målen för kulturmiljöarbetet som fastställts ska främja: 
 

● ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och            
utvecklas,  

● människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för            
kulturmiljön,  

● ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,          
bildning och upplevelser, och  

53 Naturvårdsverket. CBD – Konvention om biologisk mångfald, 2018.  
54 Naturvårdsverket. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård, 2010. 
55 SÖ 1993:77. Konvention om biologisk mångfald.  
56 Naturvårdsverket. CBD – Konvention om biologisk mångfald, 2018.  
57 Regeringskansliet, Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 2015.  
58 Proposition 2013/14:141. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
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● en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i             
samhällsutvecklingen.  59

 
Problematiskt med artikel 8j är att det inte finns någon tydlig definition av vilka som omfattas                
av ”ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt”. Tolkar man den utifrån            
svenska förhållanden bör den dock inbegripa exempelvis samer, fäbodbönder, fjällbönder,          
skärgårdsbönder samt kust- och skärgårdsfiskare. Sverige har inte heller tagit hänsyn till            
artikeln på ett strukturerat sätt, varken i propositioner, i statliga utredningar eller i det lokala               
arbetet. Tillämpandet av artikeln utgår inte heller från lokalbefolkningar utan snarare från            
naturvårdsbiologisk forskning. Det verkar av svensk kulturmiljövård vara mer intressant att           
restaurera fossila utdöda miljöer än att fokusera på levande kulturmiljöer som är på utdöende,              
som exempelvis fungerande fäbodbruk.  60

1.3.5 Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 
“Traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika            
former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom           
nationsgränser, ständigt levande och i förändring.” Så lyder Unescos definition av           61

immateriellt kulturarv. Vid Unescos generalkonferens år 2003 antogs konventionen om          
tryggande av det immateriella kulturarvet vilken implementerades i Sverige år 2011. Syftet            
är: 
 

a) att trygga det immateriella kulturarvet,  
b) att säkerställa att berörda lokalsamhällens, gruppers och enskilda personers          
immateriella kulturarv respekteras,  
c) att höja medvetandet på lokal, nationell och internationell nivå om det immateriella             
kulturarvets betydelse och säkerställa uppskattningen av det,  
d) att främja internationellt samarbete och bistånd.  62

 
I konventionens andra artikel går att läsa:  
 

Detta immateriella kulturarv, som överförs från generation till        
generation, omskapas ständigt av lokalsamhällen och grupper i samspel         
med omgivningen och naturen och i förhållande till historien och ger           
dem en känsla av identitet och kontinuitet, och främjar därigenom          
respekten för kulturell mångfald och mänsklig kreativitet.  63

 

59 Proposition 2013/14:141. 
60 Tunón, 2004, VI. 
61 Unesco. Immateriellt kulturarv, 2018.  
62 SÖ 2012:31. 
63 SÖ 2012:31. 
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I Sverige är det Institutet för språk och folkminnen som ansvarar för konventionen. Bland              64

Svenska immateriella kulturarv finns klapp- och sånglekar, lajv, smörgåsbordet och fika. Där            
finns också fäbodkulturen som hamnar inom kategorierna natur, mattraditioner, hantverk,          
musik och dans, berättande.  Om fäbodbruket skriver institutet för språk och folkminnen: 65

 
Till stora delar följer dagens fäbodbruk gamla traditioner som innebär att           
mark och byggnader används på ett sätt som de ursprungligen var           
avsedda för. På de få kvarvarande fäbodar där mjölkhantering         
fortfarande sker bibehålls också kunskap om en matkultur med en          
historisk och lokal förankring. Ett aktivt fäbodbruk medverkar till att          
övergivna fäbodställen ges en historisk kontext som kan bidra till ökad           
kunskap om jordbrukets villkor och förutsättningar i skogs- och         
fjällbygd.  66

 
1.4 Ordlista 
FSF - Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk 
“Samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla             
fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket med utmarksbetet och andra naturliga fordermarker,         
samt övrigt utmarksbruk.”  67

 
Fäjs 
Fähus/ladugård. 
 
Immateriellt kulturarv 
“Traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika            
former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom           
nationsgränser, ständigt levande och i förändring.”  68

 
Institution är det bestående beteendemönster som bildats av ett mänskligt handlande som            
strukturerats av normer och regler. Den innebär ett standardiserat beteende som överför            
sedvänjor mellan generationer och upprätthåller en social ordning. De tillför även innebörd            
till vår omgivning och är centrala för vår uppfattning om världen samt hur vi orienterar oss i                 
den. Den kan både vara lagstiftad som i fallet med skolgång men kan även vara av informell                 
art som traditioner och vanor. Även religion och sociala former som familj, stat, kultur, idrott               
och vetenskap innefattas av institutionsbegreppet. Institutioner innefattas inte bara av sociala           
regler utan kan även innehålla fysiska betingelser i form av exempelvis byggnader,            
kommunikationssystem och maskiner. Olika institutioner kan i sin tur komma att samverka i             
ett institutionellt system där de olika delarna är beroende av varandra. Ett system kan till               

64 Unesco, 2018. 
65 Institutet för språk och folkminnen, Levande traditioner, 2019. 
66 Institutet för språk och folkminnen. Fäbodkultur, 2018.  
67 Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Hem, 2018. 
68 Unesco, 2018.  
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exempel utgöras av myndigheter, fäbodföreningar, lokala, nationella och internationella         
regelverk, odlingstraditioner och konsumtionsvanor. Institutioner är främst legitimerade av         
och kopplade till sociala värden. Exempelvis är kulturen viktig för bevarandet av estetiska             
värden. Olika institutioner urskiljs genom normsystem som omfattas av vad som är moraliskt             
respektive omoraliskt inom respektive institution, där det omoraliska blir till tabu och det             
moraliska belönas.  69

 
Intersubjektivitet innebär att flera eller samtliga subjekt har något gemensamt, att de kan             
vara eniga om påståenden om hur något uppfattas genom att observera, utan att för den               
sakens skull skåda fenomenet genom någon viss vetenskap eller teori. Intersubjektivitet           
betyder med andra ord att det som kan vara intersubjektivt observerbart inom fysiken inte              
kräver en fysiker för att definiera det utan även kan observeras av en annan yrkesgrupp,               
exempelvis sjuksköterskor, som inte är utbildade inom fysikens disciplin.  70

 
Kulturarv är en gemensam referensram bildad av idéer och värderingar i en kulturs historia.              
Ett kulturarv kan även innefattas av arkitektur och konst som är bevarat sedan äldre tider,               71

något som måste skyddas och konserveras, vilket tidigare var det som begreppet främst             
associerades med. Numer har begreppet kulturarv alltmer övergått till att ses som något             
konstruerat och komponerat genom interaktion mellan olika aktörer och intressen.          72

Immateriellt kulturarv är ett kulturarv som förs mellan generationer i form av minnen,             
berättelser, språk, musik och dans med mera. Sedan år 2003 har Unesco en konvention om               
skydd av immateriellt kulturarv vilken Sverige anslöt sig till år 2011.   73

 
Transhumans är en form av boskapsskötsel där man återkommer till samma betesmarker år             
efter år. Nyckeln till begreppet är att boskapsskötseln sker bortom fast jordbruksbygd och att              
familjen stannar där djuren betar. Skillnaden mellan transhumans och nomadism är att det             
inom det sistnämnda saknas en hembygd.  74

2. Teori 
Denna studie belyser frågor om hur samhället ser på ett visst fenomen, i detta fall fäbodbruk.                
Den berör också frågor om kultur och kulturarv, samt hur den studerade populationen ser på               
sig själva, hur de konstruerar eller tolkar olika företeelser, till exempel dagliga sysslor,             
produkter, djuren och naturen. Det hade varit möjligt att välja en uppsjö av teorier med tanke                
på den bredd av frågor eller nyanser som uppsatsen omfattar, eller kunde ha omfattat. De               
teorier som valts (nedan) har efter mycket läsning funnits lämpliga för att utforma studien,              

69 Nationalencyklopedin, Institution, u.å. 
70 Molander, Bengt. Vetenskapsfilosofi - En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan, 1998, 160. 
71 Nationalencyklopedin, Kulturarv, u.å. 
72Samuelsson, Anna, Kritiska kultur- och naturarvsstudier. Rapport från Association of Critical  Heritage 
Studies Inaugural Conference: Re/theorising Heritage, Göteborg, Sverige, 5-8 juni 2012, 2012.  
73 Nationalencyklopedin, Immateriellt kulturarv, u.å. 
74 Larsson,  2009, 76 och 78. 
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samt för att kunna tolka resultaten. Innan dessa presenteras är det dock nödvändigt att nämna               
tre teoretiska fält som kunde ha använts, men som till sist valdes bort. 

En huvudfåra i diskussionen om fäbodbruk eller andra typer av drift som bygger på               
nyttjande av allmänningar har sin utgångspunkt i Hardins “tragedy of the commons” och då              75

det är vanligt förekommande att resurser kopplade till allmänningar överutnyttjas har många            
studier också byggt vidare på Elinor Ostroms teorier om hur allmänningar, så kallade             
Common Pool Resources, kan förvaltas för att undvika överutnyttjande. Uppsatsen handlar           76

visserligen om fäbodar, vars verksamhet och hela existens bygger på utnyttjande av            
allmänningar. Även om detta är relevant handlar dock inte forskningsfrågan om           
resursutnyttjande. Således kan varken tragedy of the commons, eller common pool resources            
användas i denna studie.  

Ett ytterligare teorifält av relevans för uppsatsen handlar om institutioner, närmare bestämt             
hur formella institutioner genom lagar och regler, samt informella institutioner, det vill säga             
sedvänjor, traditioner, normer och konventioner påverkar vårt handlande och hur vi ser på             
och tolkar vår omvärld. Institutioner är av stor betydelse för hur vi bygger upp sociala               
kontrakt. Det påverkar hur vi exempelvis konstruerar skillnader gällande kön och genus, stad             
och land, samt hur vi skapar olika typer av maktstrukturer. De möjliggör eller förhindrar              
förändring och utveckling och de styr och påverkar hela vår tillvaro. Uppsatsen utgår ifrån              77

ett allmänt antagande att institutioner är väsentliga för hur olika grupper i samhället tolkar              
och konstruerar fäbodbruk som begrepp och vad det står för, men det är inte tillräckligt för att                 
kunna organisera studien och analysera resultatet. De teorier som kommer att användas            
redovisas under följande avsnitt.  
 

2.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism, även kallad konstruktionism, är en inriktning inom        
samhällsvetenskapen vilken hävdar att verkligheten som den uppfattas är socialt konstruerad,           
med andra ord att den är en produkt av interaktion mellan människor och ett kollektivt               
handlande utifrån detta. Socialkonstruktivismen har ett perspektiv som ifrågasätter det          
naturliga skeendet i sociala företeelser. Att kritiskt granska konstruerade företeelser,          
exempelvis genusrelationer, motiveras av strävan efter jämställdhet och förhoppningen är att           
den kritiska socialkonstruktivistiska synen ska möjliggöra en omstöpning av den studerade           
relationen. Begreppet social konstruktion myntades år 1966 av Peter L. Bergers och Thomas             
Luckmanns i verket The Social Construction of Reality i vilket begreppet framställs som en              
social teori vars syfte är att beskriva hur människor utifrån sina uppfattningar formar sin egen               
verklighet. Internalisering och institutionalisering av vardagliga kunskaper och        
föreställningar stod i fokus för teorin.   78

75 Hardin, Garrett, The Tragedy of the Commons, 1968, 1243–1248. 
76 Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 1990.  
77 Nationalencyklopedin, Institution. u.å. 
78 Nationalencyklopedin, Konstruktionism, u.å. 

13 



 

I Barlebo Wennebergs bok Socialkonstruktivism - Positioner, problem och perspektiv           
beskrivs socialkonstruktivismens olika teorier som socialkonstruktivism I, kritiskt perspektiv;         
II, sociologisk teori; III, kunskapsteori och IV, ontologisk ståndpunkt.  

Socialkonstruktivism II som kommer vara mitt fokusområde i denna uppsats och därmed             
beskrivas djupare sedan, tillämpas främst på sociala situationer. Ett exempel är det            79

kollektiva godkännandet att en skrynklig papperslapp (en sedel) fungerar som valuta och går             
att byta mot andra varor. Vi tar dessa företeelser för givna eftersom vi socialiseras in i ett                 80

samhälle men ska inom detta synsätt istället uppfattas som skapat av människan.            
Socialkonstruktivism II försöker alltså teoretiskt beskriva dessa institutioners väsen och hur           
de skapas.  81

Hoffman beskriver i sin artikel Norms and Social Constructivism in International Relations             
socialkonstruktivismen som, inte bara en teori, utan en familj av flera sociala teorier. I en               82

annan artikel av samma författare, Is Constructivist Ethics an Oxymoron?, beskrivs           
konstruktivismen ur internationella relationers synvinkel. Konstruktivismen menar han skiljer         
sig från andra teorier som studerar internationella relationer på så vis att konstruktivismen             
synliggör sociala processer som pågår mellan agenter och sociala strukturer snarare än att             
göra antaganden utifrån vad som skett historiskt i särskilda strukturer och beteendemönster.            
Han menar även att konstruktivismen moraliska flexibilitet har en analytisk fördel jämfört            
med andra teorier då den fungerar som ett medium för att förklara politiska fenomen vilket               
kan bidra till att andra etiska faktorer än de som redan synliggjorts upptäcks. Ytterligare en               
skillnad är att konstruktivismen inte sätter etiketter på vad som anses vara bra eller dåligt i de                 
strukturer som synliggjorts - socialkonstruktivismen används endast för att beskriva, förklara           
och förstå det som är socialt konstruerat, inte för att förklara hur aktörer borde argumentera i                
olika frågor. Det finns med andra ord inga moraliska värderingar om hur världen borde              
fungera inbyggt i teorin. Däremot menar Hoffmann att eftersom det är en processteori som              
synar det sociala samspelet mellan aktörer kan vi förvänta oss att finna moraliska             
övertygelser och etiska åtaganden från underliggande uppfattningar om vad som räknas som            
bra eller dåligt. Han fortsätter med att påstå att konstruktivismen säger åt oss att vi borde                
sträva efter att uppmärksamma oss på vårt intersubjektiva sammanhang och vårt inflytande på             
det. Dock är det inte lätt med självreflektion menar Hoffman då de många agenterna inte är                
medvetna om alla de strukturer som de själva består av, men självreflektionen är ett etiskt               
engagemang sprunget ur det konstruktivistiska engagemanget för intersubjektivitet.   83

2.1.1 Socialkonstruktivism II: Sociologisk teori  
Socialkonstruktivism II ska enligt Barlebo Wenneberg ses som “olika teoretiska förklaringar           
av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade och            
fungerar”. Socialkonstruktivism II kan ses som en komplettering till det första steget av             

79 Barlebo Wennberg, Søren. Socialkonstruktivism - Positioner, problem och perspektiv, 2010, 14. 
80 Barlebo Wennberg, 2010, 11. 
81 Barlebo Wennberg, 2010, 14. 
82 Hoffmann, Matthew. J., Norms and Social Constructivism in International Relations, 2010.  
83 Hoffmann, Matthew. J., Is Constructivist Ethics an Oxymoron? 2009. 
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socialkonstruktivismen. Skillnaden ligger dock i att socialkonstruktivism I kritiskt studerar          
det sociala medan socialkonstruktivism II vill finna en teoretisk förklaring på det sociala i sig.               
Socialkonstruktivism II är dock ingen generell förklaringsmodell utan det finns flera olika            
förklaringsmodeller om hur det sociala fungerar och är uppbyggt inom teorin. Det            
gemensamma är att alla försöker ge svaret på hur det sociala skapas och ständigt återskapas               
men i övrigt kan de skilja sig mer eller mindre mycket från varandra.  84

 
2.1.1.1 Berger och Luckmanns teori 
Berger och Luckmanns teori är en helhetlig teori om det sociala som kombinerar flera olika               
traditioner, bland annat fenomenologi och den kunskapssociologi som bland annat Karl Marx            
delvis förespråkar. Den äldre kunskapssociologin fokuserar dock på teoretisk kunskap medan           
denna teori även intresserar sig av vardagskunskapen. Grunden i Berger och Luckmanns teori             
består av tre påståenden:  85

 
1. Samhället är en mänsklig produkt 
2. Samhället utgör en objektiv verklighet 
3. Människan är en social produkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Berger & Luckmanns teori. Omarbetad version av figur från Barlebo Wenneberg. Socialkonstruktivism              
- Positioner, problem och perspektiv, 2010, 72. 
 
Berger och Luckmanns teori (figur 1) menar alltså att människan inte bara är ett stycke natur                
utan att hon har en naturlig benägenhet att utveckla vanor. När människan utvecklar vanor              
kommer dessa i sin tur spridas till andra människor som inte varit med och utformat dessa                
och detta kallas att vanan externaliseras. När fler människor än två utvecklat dessa vanor har               
en institution skapats. I denna studie består denna institution av fäbodbruk. Samhället är             

84 Barlebo Wennberg, 2010, 69.  
85 Hela detta stycke kommer från Barlebo Wenneberg, 2010, 72. 
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uppbyggt av olika institutioner vilket bekräftar punkt ett: att samhället är en mänsklig             
produkt. Objektivering är nästa steg inom teorin och innebär att den sociala verkligheten             
existerar oberoende av de människor som befolkar den. Den kollektiva överenskommelsen           
om att den papperslapp som kallas sedel har ett pengamässigt värde är ett exempel på detta.                
Sedeln kommer ha ett värde oavsett om en individ motsätter sig detta eller inte då detta är den                  
kollektiva överenskommelsen vilket styrker punkt två: att samhället utgör en objektiv           
verklighet. Detta blir i sin tur den sociala verkligheten. Den sociala verkligheten            
internaliseras sedan i individerna då de växer upp i den sociala verkligheten och tar till sig av  
dess institutionsnormer vilket gör dem till en social individ, i denna studie bestående av              
fäbodbrukare, vilket bekräftar punkt tre: att människan är en social produkt.  Anledningen  86

till att människan bildar vanor är naturlig enligt Berger och Luckmann. Detta för att reducera               
den kognitiva dissonans som uppstår i situationer vi inte är bekanta med och inte vet hur vi                 
ska bete oss i. Bildandet av vanor utgör därför en psykologisk lättnad för individen eftersom               
de bidrar till en riktning i deras val. Människans flexibilitet och drifter blir alltså påverkade               
av det tidigare generationers kunskap lärt dem utan att det behöver ha orsakats av något               
naturligt eller genetiskt. I människans samspel med varandra uppstår dessutom något som            
kallas typifiering vilket innebär att man i sitt sociala samspel tillskriver den andra parten vissa               
motiv utifrån dess handlingar. Dessa typer leder till ett rollspel gentemot varandra, det vill              
säga olika sociala fack. Rollerna bidrar i sin tur till en arbetsfördelning av de sociala               
handlingarna vilket möjliggör en institutions existens.  

Legitimering av en institution är av stor vikt eftersom nytillkomna personer som inte varit               
med och skapat den kommer ifrågasätta dess grund. Legitimeringen bidrar till att teorin ter              
sig meningsfull och inte framstår som uppkommen genom en slump. Genom legitimeringen            
framstår istället institutionen som att den följer det enda rätta och att det inte hade kunnat                
vara på något annat sätt: den blir reifierad. Reifikationen innebär att de mänskliga             
företeelserna uppfattas som om de vore något annat än en mänskligt skapat produkt snarare              
övermänskliga ting, något som sker genom naturlagar eller möjligtvis genom kosmiska eller            
gudomliga lagar. Institutionen blir därmed objektiverad och framstår som något som inte kan             
skapas genom människans vilja. De institutioner som bygger samhället framstår därav som en             
objektiv verklighet.   87

 
2.2 Kritiska kulturarvsstudier 
ACHS, Association of Critical Heritage Studies, bildades år 2010 efter att möten hållits             
mellan akademiker i Sverige, Australien och Storbritannien. År 2012 skapade de ett            88

manifest efter en konferens som hölls i Göteborg (Association of Critical Heritage Studies             
Inaugural Conference: Re/theorising Heritage ) för att öppna upp för, eller snarare provocera            89

fram, debatt enligt föreningens syfte; att ifrågasätta vad ett kulturarv egentligen är. Detta vill              
de göra genom att stimulera fram forskning på kulturarv där ett bredare utbud av källor               

86 Barlebo Wenneberg, 2010, 72. 
87 Barlebo Wennberg, 2010, 71-73. 
88 Hela följande text kommer från källa Association of Critical Heritage Studies där inget annat anges. 
89 Samuelsson, 2012. 
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används och där tidigare marginaliserade människor i skapandet och förvaltandet av kulturarv            
får komma till tals. I denna forskning menar de även att tidigare källor med ekonomisk och                
kulturell makt som har en förlegad syn på kulturbegreppet ifrågasätts. Trots att            
kulturarvsforskningen genom åren blandats med progressiva tankar har den ändå dominerats           
av ett visst synsätt om vad kulturarv är, hur det ska studeras och utföras. De dominerande                
tänkarna inom grenen är västerländska experter inom konst, arkeologi, historia och arkitektur            
vilka upphöjer ett gammalt sätt att se på kulturarv, så som prestigefyllda gamla byggnader,              
platser som godkänts av experter och artefakter som bibehåller den västerländska historien            
om vetenskap, klass och nation. ACHS menar därmed att forskningen om kulturarv bör             
byggas om från grunden vilket innebär ett “brutalt ifrågasättande” av allt existerande, detta             
eftersom kulturarv, precis som allt annat, är en politisk handling styrd av maktrelationer vars              
vilja är att bevara kulturarvet på ett visst sätt enligt egna intressen. Exempel på sådana               
maktrelationer är nationalism, kolonialism, kulturell elitism och exludering på grund av           
exempelvis etnicitet eller klass. Att ifrågasätta kulturarvsbegreppet på ett obekvämt sätt är            
något ACHS uppmuntrar och detta ska göras genom frågor som låter de marginaliserade             
sättas i framkant i forskningen. För att definiera hur detta uppnås har ACHS framställt åtta               
punkter i manifestet: 

 
● Kulturarvsforskningen ska öppna upp för ett vidare spektrum av intellektuella          

traditioner och att även samhällsvetenskapen, såsom antropologi, sociologi och         
statsvetenskap behöver breddas för att kunna inkludera insikter och förståelse i           
kulturarv. 

● Utforskning av nya undersökningsmetoder ska ske vilka ska inkludera och uppmuntra           
insamling av data från ett större antal källor på nya och fantasifulla sätt. Detta ska               
utmana de etablerade normerna inom kulturarvsforskningen vilka idag består av          
positivism och kvantitativ analys. 

● Integrera kultur- och museiforskning av kulturarv med forskning om minnet, offentlig           
historia, samhälle, turism, planering och utveckling. 

● Utveckla internationella tvärvetenskapliga nätverk och dialoger som arbetar för         
utveckling av samarbetsforskning och politiska projekt. 

● Demokratisering av kulturarvet genom att medvetet avvisa av den kulturelitistiska          
synvinkeln på forskningen där arvinsikten om människor, samhällen och kulturer som           
traditionellt har marginaliserats vid utformningen av arvspolitiken istället omfamnas.  

● Göra forskningen om kritiskt kulturarv internationell genom de synergier vilket att ta            
olika icke-västerländska traditioner på allvar ger upphov till.  

● Öka dialogen och debatten mellan forskare, kulturutövare och samhällen. 
● Skapa av nya internationella arvsnätverk som bygger på kritiken av den eklektiska            

kulturarvsforskningen som givit upphov till kritiska kulturarvsstudier.  90

90 Association of Critical Heritage Studies, History, u.å.  
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2.2.1 Kultur 
För att få en större förståelse för vad som menas med ett kulturarv är det av relevans att även                   
fördjupa sig i begreppet kultur.  

En kultur är hur en större grupp människor på samhällelig nivå organiserar sin försörjning               
och angelägenheter de har tillsammans. Det kan även innebära allt som är av människan              
skapat för att ge en andlig upplevelse, exempelvis konst, musik och litteratur.            91

Socialpsykologen och antropologen Geert Hofstede menar att en subjektiv kultur innebär att            
människor delar en mental programmering med människor inom en viss grupp som inte delas              
med andra grupper i samhället. Denna programmering innefattar exempelvis språket de           
uttrycker sig med, hur de äter och fysiskt förhåller sig till andra människor. Han menar dock                
att alla är unika individer inom en kultur även om de vuxit upp tillsammans vilket ger ett brett                  
spektrum av olika beteenden inom kulturen i fråga. I artikeln Kulturanalys - Teori och              92

tillämpning skriver Erik Hedlund att gemensamt för alla definitioner av en kultur är att det är                
ett kollektivt fenomen som endast kan uppstå inom ett visst sammanhang vilket innefattas             
både av skrivna och oskrivna lagar vilka reglerar de sociala spelet mellan individerna i              
gruppen och skiljer dem från andra grupper. Därmed är inte en människas kultur något              
medfött utan inlärt i det sociala samspelet inom en kulturell miljö. Den personliga och unika               
identitet varje människa har inom en kultur menar han är till viss del beroende av det                
genetiska arvet men att även denna personlighet påverkas av kulturen vilken individen vistas             
inom. 
 

2.3 Teorier i denna studie 
Samtliga ovanstående teorier och tankar skulle på ett förtjänstfullt sätt kunna bidra till             
genomförande av denna studie och av analysen. Jag har valt att använda mig av det som ovan                 
benämns som social konstruktivism II, samt av kritiskt kulturarvsteori, samt deras definition            
av kulturarv. Skälet till detta val är att dessa lämpar sig väl för genomförandet av den                
fenomenografiska analysen. 
  

2.4 Tidigare forskning 
Forskningsprojektet Biologiskt kulturarv som värdeskapare, inom vars ramar jag skriver          
denna studie, har som målsättning att “utväxla kompetens mellan forsknings-, innovations-           
och näringsidkare med fokus på hållbart värdeskapande baserat på naturresurser och           
biologiskt kulturarv.” Projektet har även som målsättning att synliggöra de värden           93

fäbodbruk och naturbete skapar och upprätthåller vilka består av biologisk mångfald,           94

biologiskt kulturarv, och traditionell ekologisk kunskap. Genom att koppla dessa värden till            
mat och turism kan man använda natur- och kulturarv för motivera en prishöjning för de               

91 Nationalencyklopedin, Kultur, u.å.  
92 Hofstede, Geert. Culture and organizations, International Studies of Management & Organization, 1980. 
93 Södertörns Högskola, Biologiskt kulturarv som bärkraftig värdeskapare, u.å.  
94 Biologiskt kulturarv som bärkraftig värdeskapare, Biologiskt kulturarv, u.å. 
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upplevelser och produkter brukarna säljer. Målet är att bidra till bättre lönsamhet för brukarna              
och utveckling av de hävdgynnade natur- och kulturvärdena. Projektet drivs mellan år            
2016-2019 med stöd från Interreg.  95

Det som lagt grunden till min problemformulering om vem som definierar fäbodbruk är              
Camilla Erikssons (fil.dr. i landsbygdsutveckling) avhandling Fäboden som politiskt rum: att           
vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken, där hon undersöker vilka aktörer           
som har en roll i fäbodbrukets politiska rum och därmed formar fäbodbruket till det det är                
idag. Ett problem för fäbodbrukarna är att traditionella sedvänjor enbart kopplas till            
ursprungsbefolkningar. Fäbodbruket är inte av någon speciell särart och skyddas därför inte            
på samma vis. Att inte anses skyddsvärda för att för moderna metoder används är dock ett                
problem som gäller både samer och fäbodbrukare. Organiserade fäbodbrukare har försökt           
samarbeta med samer kring denna fråga men inte lyckats, troligtvis eftersom samerna inte vill              
låna ut sin status som ursprungsfolk. Trots detta har fäbodbruk mer gemensamt med             
renskötsel än med konventionellt jordbruk. Landsbygdsprogrammet och de        96

miljöersättningar det betalar ut är en följd av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.           
Miljöersättningarna ges till mervärden som traditioner, turism och naturvärden och          
utbetalningarna skapar en kamp om vilka som är berättigade till dessa ersättningar, inte minst              
till det stöd som kallas fäbodbete. Varken EU eller svenska myndigheter har någon egentlig              
definition på vad fäbodbruk är och ändå är det just de som genom sina ersättningar är med                 
och formar morgondagens fäbodbruk och indirekt definierar vad de anser vara fäbodbruk            
genom de ansökningar om stöd de beviljar eller avslår.   97

I Jesper Larssons doktorsavhandling Fäbodväsendet 1550-1920 - ett centralt element i            
Nordsveriges jordbrukssystem ägnar han sig åt att berätta om fäbodbrukets historia och            
utveckling under nämnda år med särskild fokus på södra Norrland och Dalarna. Syftet är att               
förstå fäbodbrukets betydelse för jordbruksekonomin och deras roll för jordbrukets          
utveckling före och efter den agrara revolutionen. En av Larssons frågeställningar är, liksom i              
min forskning, “Vad är en fäbod?”, detta för att forskningen ska mynna ut i en definition.                98

Larssons definition är dock baserad på ett historiskt perspektiv av fäbodbruk till skillnad från              
min studie. Larssons definition går att finna under rubriken Fäbodbrukets historia i min             
studie. 

Paulina Rytkönen har i antologin Genus och företagande publicerat en artikel vid namn              
“Jag är en fäbodjänta” - Arbetsdelning, institutioner, företagande och identiteter inom           
gårdsnära mejerihantering igår och idag. I denna kommer Rytkönen fram till samma slutsats             
som Larsson vad gäller genus och fäbodbruk. Hon menar att den gårdsnära mejerihanteringen             
både varit och än idag är kvinnodominerad till skillnad från den industrialiserade            
mejerihanteringen som kommit att domineras av män. Till den historiska kontexten hör att             99

bondesamhället förr sköttes av gifta par där allt arbete sköttes enligt bestämda könsroller,             

95 Södertörns Högskola, Biologiskt kulturarv som bärkraftig värdeskapare, u.å.  
96 Eriksson, 2013, 202. 
97 Ibid, 2013. 
98 Larsson,  2009, 11-12 . 
99 Rytkönen, Paulina, “Jag är en fäbodjänta” - Arbetsdelning, institutioner, företagande och identiteter inom              
gårdsnära mejerihantering igår och idag, 2017, 102-103. 
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men att det som tidigare varit kvinnodominerat övergår till att bli dominerat av män då ny                
teknik införs och dessa uppgifter plötsligt får en ny status, exempelvis då malandet av mjöl               
ersattes av kvarnar. En maskulinisering skedde även då arbeten flyttades från hushållen till             
industrierna och därmed blev till lönearbete. I en intervju Rytkönen genomfört med en             100

manlig fäbodbrukare som driver getmjölksbaserad mejeriverksamhet beskriver han sin egen          
identitet som just kvinnlig: “Det var mamma som drev fäboden och det är från henne jag har                 
lärt mig, sen var det ju bara jag kvar att ta över - så jag blev fäbodjänta, ja, jag är en                     
fäbodjänta!”.  101

Tunón et al. konstaterar i artikeln Views of landscape - Reflections on the governance of                
Scandinavian transhumance att landskap inte uppfattas på ett holistiskt synsätt. Bland de som             
förvaltar landskapet finns de som ser de kulturella aspekterna medan andra ser de biologiska              
vilket försvårar för de bönder som vill leva upp till dessa landskapsvärden. Författarna menar              
att fäbodbruk och övrigt bete i utmarkerna är punkten där olika intressen möts. För att kunna                
garantera ett livskraftigt fäbodbruk måste därför en genuin dialog skapas mellan intressenter,            
myndigheter och främst fäbodbrukarna, vars förvaltning av landskapet inte sällan vilar på            
generationer av lokal och traditionell kunskap, vilket är själva kärnan för att kunna             
upprätthålla de värden som är förknippade med fäbodbete. Författarnas slutsats är att de tror              
att dessa olika intressen kan mötas och att fäbodbruket kan agera bas för högkvalitativ              
matproduktion samtidigt som det bevarar och utvecklar biologiska, kulturella och          
rekreationsvärden och bidrar med bred och värdefull kunskap grundad i ett jordbrukssystem            
som uppstod innan det fossila bränslet kom in i bilden.  102

Jag använder mig även av forskning som precis som min studie fokuserar på värdet av ett                 
kulturarv. I artikeln Kulturarv och hållbar utveckling skriver Anna Westman och Håkan            
Tunón att ett kulturarv gestaltar föregående generationers kunskapssystem, företeelser och          
samhälleliga strukturer. Kulturarv syns i landskapet omkring oss och är styrt av naturliga             
förutsättningar men den kunskap vi har från tidigare generationer räknas till det immateriella             
kulturarvet och denna lokala och traditionella kunskap kan vara av stor vikt i framtiden,              
särskilt då samhället ställer krav på oss att ställa om till en fossilfri livsstil. De menar att vi                  
bör använda denna kunskap, som är praktisk och erfarenhetsbaserad, i kombination med            
dagens vetenskap och teknologi som allt mer är av det teoretiska slaget. Den kunskap som               
besuttits av tidigare generationer är en viktig nyckel för bevarandet av den biologiska             
mångfalden och för att skapa ekonomiska förutsättningar för ett livskraftigt lokalsamhälle.           
Författarna menar även att den traditionella kunskapen kan användas för att leva mer hållbart              
utan att överanvända våra ekosystem och naturresurser, inte som i dagens Sverige leva enligt              
en livsstil som kräver 3,4 jordklot om alla levde som svenskarna. De menar att en aktiv                
användning av det immateriella kulturarvet bör implementeras på ett tvärvetenskapligt plan           
för att kunna nå en samhällsomställning vad gäller miljö, klimat och energi.  103

100 ibid,  84-85. 
101 ibid, 101.  
102 Tunón, Håkan; Axelsson Linkowski, Weronika; Bele, Bolette; Kvarnström, Marie; Norderhaug, Ann och 
Wissma, Jörgen, Views of landscape. Reflections on the governance of Scandinavian transhumance, 2013.  
103 Westman och Tunón, 2010. 
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Tidigare forskning har oftast belyst fäbodbruket med ett utifrånperspektiv, ibland till och             
med genom ett uppifrån- och ner-perspektiv. Forskningen har tidigare bortsett från           
fäbodbrukarens egen syn på fäbodbruket och därmed bortser tidigare forskning även från den             
studerades eget perspektiv. Denna uppsats vill bidra till att fylla denna forskningslucka            
genom att belysa fäbodbruket som fenomen, dess traditioner, dess praktiker och inneboende            
gemensamma tanketradition genom att studera vad fäbodbruk är ur fäbodbrukarens          
perspektiv. 

3. Metod 
De frågor som ställs i studien är av kvalitativ karaktär, därför är en kvalitativ ansats lämplig i                 
detta fall. I princip har samtliga tidigare studier om fäbodbruk gemensamt skapat en bild av               
vad fäbodbruk är, det finns en samsyn om hur verkligheten är beskaffad i relation till               
fäbodbruk. Det finns en ontologi som hittills inte har nyanserats, påverkats eller omfattat ett              
bidrag från fäbodbrukarna själva, de “studerade”. Istället för att ha en utgångspunkt i rådande              
ontologi väljer jag att testa bilden av fäbodbruket och kanske till och med utmana den genom                
att välja ett annat perspektiv, i detta fall fäbodbrukarens. 

Eftersom syftet med denna studie är att belysa fäbodbruk som företeelse och verksamhet              
från brukarens perspektiv är det viktigt att ta reda på brukarens relation till fenomenet fäbod.               
Detta görs lämpligtvis genom att använda fenomenografi som metod. Fenomenografin samlar           
oftast in data genom halvstrukturerade intervjuer. En utförligare förklaring av          104

fenomenografin kommer beskrivas nedan.  
 

3.1 Fenomenografi  
Ordet fenomenografi är en sammansättning av ordet fenomenon som kommer från det            
grekiska ordet phainomenon vilket betyder “det som visar sig” och ordet grafia vilket betyder              
“beskriva i ord eller bild”. Därmed kan uttydas att fenomenografin “beskriver det som visar              
sig”. Det är inte tinget i sig och själva verkligheten oberoende av vår uppfattning som är det                 
centrala utan det viktiga är det som framkommer hos våra sinnen. Fenomenografi är därför              105

en metodansats som lämpas väl till att beskriva människors uppfattningar om olika fenomen i              
deras omvärld, dock med särskild fokus på individers olika uppfattningar om fenomenen            
framför likheterna. För att hantera en komplex värld utvecklar människan kunskap om den             106

stegvis och människans sätt att förstå omvärlden blir således ett resultat av dess lärande.              107

Fenomenografins syfte är att förstå vad denna kunskap och lärande innebär och vad det bidrar               
till för uppfattningar om världen. Eftersom lärandet fortgår hela livet förändras även            
innebörden av hur en individ förstår den. Inlärning innebär förändringen i människans            108

relation till omvärlden och denna förändring är beroende och bestäms av människans            

104 Dahlgren, Lars-Owe och Johansson, Kristina. Fenomenografi, 2015. 
105 Starrin, Bengt och Svensson, Per-Gunnar. Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, 111-112.  
106 Dahlgren & Johansson,  2015, 162. 
107 Starrin & Svensson, 1994, 117.  
108 Dahlgren & Johansson, 2015, 162. 
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tänkande och handlande mot något i omvärlden. Detta betyder att ett specifikt fenomen inte              
kan särskiljas från andra faktorer i omvärlden utan det måste studeras i sin helhet i relation till                 
andra företeelser.   109

En annan utgångspunkt för fenomenografin är att det finns ett begränsat antal sätt att               
uppfatta en företeelse på (i detta fall fäbodbruk). Uppfattningar är kvalitativt skilda sätt att              110

erfara något i sin omvärld. Dessa skilda sätt utgör utfallsrummet (i detta fall fäbodbrukarna)              
för företeelsen i fråga men utfallsrummet är begränsat till den grupp eller hur många              
försökspersoner som fått uttala sig om företeelsen och därför går det inte att vara säker på att                 
utfallsrummet utgör samtliga uppfattningar om fenomenet. Fenomenografiska forskare brukar         
säga att antalet aspekter som beaktas och individens förmåga att relatera dessa till varandra är               
det avgörande till hur djup förståelsen av fenomenet är. Den mest komplexa uppfattningen             
om ett fenomen kan sägas avspegla den djupaste förståelsen för ett fenomen och kan i en                
hierarki placeras högre än en uppfattning som endast beaktar ett fåtal aspekter av ett fenomen.              

  111

3.1.1 Fenomenografins genomförande 
Intervjun 
För att en studie ska kunna använda sig av en fenomenografisk forskningsansats förutsätter             
det att forskningsfrågorna är av en viss karaktär. Det är viktigt att det är den intervjuades egen                 
uppfattning som framkommer och inte något som är memorerat från en bok eller en annan               
allmän uppfattning av fenomenet i fråga. Vid framtagandet av intervjuguiden bör studiens            112

teori finnas i åtanke och hänsyn behöver även tas till forskarens förkunskaper om ämnet.             113

Intervjuerna inom en fenomenografisk studie är halvstrukturerade och följer ett visst tema, i             
detta fall fäbodbruk. Ett mindre antal frågor är förutbestämda och de ordnas utifrån de teman               
studien skall beröra. Dialogen mellan den som intervjuar och den intervjuade är utöver de              
förutbestämda frågorna rätt fri och utvecklas utifrån de svar som ges. Det är viktigt i en                
fenomenografisk analys att svaret som ges blir så uttömmande och rikt som möjligt. För att               
nå detta används en teknik som heter probing. Detta genomförs genom att ställa följdfrågor              
av typen “Hur menar du nu” eller genom att be respondenten om att utveckla sitt svar. Syftet                 
med probing nås även genom att den som intervjuar nickar eller hummar under intervjun för               
att signalera att det finns ett intresse för det som sägs som uppmuntrar till fortsatt dialog. I                 
denna studie har jag anpassat intervjuguiden för att få fram hur fäbodbrukare själva definierar              
fäbodbruk och låtit brukarna styra samtalet tillsammans med följdfrågor som dykt upp under             
intervjuns gång och jag har även använt mig av probing vilket därmed lett till än mer                
uttömmande svar. Det är nödvändigt att intervjuerna spelas in så att de i sin tur kan                

109 Starrin & Svensson, 1994, 116. 
110 Dahlgren & Johansson, 2015, 162. 
111 ibid, 163.  
112 ibid, 165.  
113 ibid, 171. 
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transkriberas eftersom det utförliga analysarbetet sker genom en genomgång av det           
transkriberade intervjumaterialet.  Analysens sju steg beskrivs under nästa rubrik. 114

Figur 2. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Omarbetad version av figur från Starrin &              
Svensson. Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, 122. 
 
Analysprocessen 
Det första steget, att bekanta sig med materialet, innebär att läsa de transkriberade             
intervjuerna om och om igen för att lära känna materialet samtidigt som anteckningar kan              
föras. Medan jag läste igenom materialet antecknade jag i marginalen vad som sades och              115

kunde tillslut urskilja vissa teman. Det andra steget, kondensation, är egentligen det som             
startar själva analysen och innebär att klippa ut passager och stycken ur intervjuerna vilka är               
de mest betydelsefulla och signifikanta. Dessa ger en representativ bild av intervjun och det              
fenomen (fäbodbruk) som lyftes under densamma och ger under analysprocessen grunden för            
jämförelsen som sker i det tredje steget. Syftet med jämförelsen i det tredje steget är att                116

jämföra passagerna för att hitta likheter och skillnader. När två respondenter använder sig av              
samma uttryckssätt kan det vara svårt att notera skillnaderna och tvärtom kan det vara svårt               
att se likheter när två olika exempel används för att beskriva samma uppfattning, därför är det                
viktigt att analysera djupare än bara ytan under detta tredje steg. Det fjärde steget kallas               
gruppering och det betyder att skillnaderna och likheterna här ska grupperas, att de olika              
passagerna ska relateras till varandra. Under detta steg markerade jag ut de olika kategorier              117

som framträdde utifrån mitt intervjumaterial och gav dem under nästa steg ett namn. I det               
femte steget ska dessa grupperingar artikuleras vilket innebär att fånga upp essensen av             
likheterna i de olika kategorierna. Här kan svårigheten vara att forskaren själv bestämmer hur              
bred eller snäv en kategori är och för vad som passar in inom ramarna utan att behöva                 
etablera en ny kategori. Kategorierna brukar till en början vara fler än det senare visar sig                
vara nödvändigt och en upprepning av steg fyra och fem kan vara nödvändig tills forskaren               
får grepp om de olika kategorierna. Detta visar sig i mitt resultat genom att vissa kategorier                
jag först trodde var enskilda men senare under processen visade sig ha många likheter vilket               
gjorde att de slogs ihop, till exempel rubriken som i mitt resultat kallas Verksamhet/Ekonomi.              
I det sjätte steget ska kategorierna namnges. Genom att namnge dem framkommer det mest              

114 ibid, 166.  
115 Dahlgren & Johansson, 2015, 167. 
116 ibid, 168. 
117 ibid, 169. 
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karaktäristiska i materialet. Namnet på en kategori bör vara relativt kort och väl genomtänkt              
för att fånga känslan i sättet att uppfatta fenomenet. Det sjunde och sista steget är den                
kontrastiva fasen. Här ska de olika passagerna kontrasteras mot varandra för att se om de               
platsar i mer än en kategori. Resultatet av detta steg är att varje kategori slutligen ska vara                 
exklusiv och inte snarlik någon annan. Detta       118

steg resulterade i att jag slutligen hade nio        
namngivna rubriker vilka är desamma som      
presenteras var och en för sig under       
resultatavsnittet. Resultatet i en fenomenografisk     
studie kallas utfallsrum (i detta fall vad       
fäbodbrukare anser vara fäbodbruk) och det      
utgörs av de olika kategorierna. I slutfasen av        
analysprocessen är det viktigt att koppla samman       
teorin med utfallsrummet då denna ger      
förklaringar på det utfallsrum analysen lett till.       119

Kärnan av de resultat jag valt ut inom varje         
kategori som presenteras i resultatavsnittet är med andra ord kärnan i mitt utfallsrum vilket              
jag i avsnittet Analys kopplar samman med tidigare forskning och teori.  

 
3.2 Urval, avgränsningar och etiska ställningstaganden 
Urvalet av respondenter har skett med hjälp av tips från min handledare, snöbollsmetoden,             
det vill säga att respondenterna själva rekommenderat fäbodbrukare jag borde intervjua, och            
utifrån vilka fäbodbrukare jag redan kände till. Spannet bland respondenterna är brett både             
vad gäller ålder, erfarenhet, i vilket stadie verksamheten är och i vilken form den drivs. Jag                
har även fått med såväl män som kvinnor bland respondenterna. Det breda spannet bland              
respondenterna är särskilt viktigt inom fenomenografin då den information som kommer från            
en alltför homogen grupp riskerar att inte få med viktig nyanser och variationer av              
fenomenet. Fenomenografin uppmuntrar därför till att handplocka respondenter utifrån         
aspekter som kan bredda urvalet vad gäller exempelvis kön och erfarenhet vilket är vad jag               120

gjort i min studie. Jag har begränsat studien till att enbart intervjua fäbodbrukare i Sverige,               
och utan att det varit avsiktligt har det geografiska urvalet begränsats till de tre största               
fäbodlänen i Sverige: Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Den största andelen av intervjuerna            
har skett hemma hos respondenterna i mars-juni 2018. Två av brukarna intervjuades dock             
under en workshop för fäbodbrukare och mathantverkare inom forskningsprojektet Biologiskt          
kulturarv som värdeskapare som hölls i Hede i Härjedalen i mars 2018. Intervjun med              
respondenterna “Ingela”, “Marie” och “Lotta” skedde på en restaurang i den kommun där de              
är verksamma. Intervjun med respondenten “Hedda” skedde över telefon på grund av            
avståndet. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas.  

118 Dahlgren & Johansson, 2015, 170. 
119 Ibid, 171. 
120 Starrin & Svensson, 1994, 122. 
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I nedanstående tabell presenterar jag mina respondenter utifrån den information som            
framkommit under intervjuerna utan att jag frågat specifikt om dessa detaljer, därför kan             
information som framkommit hos vissa respondenter saknas hos andra och viss information            
kan saknas, till exempel om ytterligare verksamhet. Urvalet har anonymiserats så att            
respondenterna inte ska gå att känna igen. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer är ett etiskt             
förhållningssätt i forskningen viktig för att skydda respondentens integritet, men också           
eftersom ett etiskt förhållningssätt ger bättre forskningsresultat.  121

 

Figurerat namn Ålder Landskap Erfarenhet av fäbodbruk Verksamhet 

Helge 70+ Landskap 1 Fäbodbruk i släkten sedan 
många generationer 

25-30 getter och 2 kor. 
Osttillverkning och butik 

Anita och Börje, 
gift par 

60+ Landskap 1 Fäbodbruk i släkterna 16-20 kor. Försäljning av 
egentillverkade fäbodprodukter 

Eva 35+ Landskap 1 Fäbodbruk i släkten sedan 
många generationer 

Kor. Tillverkning av fäbodprodukter 
och turism på fäboden 
Mejeristutbildning, bor i 
fäbodstugan med djur året om men 
har ej startat fäbodverksamhet än 

Linn ~30  Landskap 2 Ny inom fäbodbruk Mejeristutbildning, bor i 
fäbodstugan med djur året om men 
har ej startat fäbodverksamhet än 

Ingela, Marie och 
Lotta 

25-50 Landskap 3 Nya inom fäbodbruk Kor. Anställda på kommunens 
besöksfäbod.  

Susanne 55+ Landskap 4 Inget fäbodbruk i släkten  Dikoproduktion med lantrasdjur  

Mats 40+ Landskap 4 Fäbodbruk i tidigare 
generationer men med 
uppehåll 

Kor och getter. Tillverkning av 
fäbodprodukter för husbehov, 
begränsad turistverksamhet, 
fäbodskola för barn och vuxna 

Britta 75+ Landskap 4 Fäbodbruk i släkten sedan 
många generationer men 
med uppehåll sedan hon 
var liten 

4 kor, 1 kviga. Begränsad 
besöksverksamhet, tillverkning och 
försäljning av fäbodprodukter.  

Hedda  40+ Landskap 4  Inget fäbodbruk i släkten. 
Tog över existerande aktiv 
fäbod.  

Kor, hästar.. Omfattande 
turistverksamhet. Tillverkning och 
försäljning av fäbodprodukter 

Edith och Olle, 
gift par 

65-80 Landskap 4 Tidigare fäbodbruk i 
släkten men med uppehåll 

Kollektivt fäbodbruk med lånade 
kor. Den som har korna får ta 
tillvara på mjölken och göra vilka 
produkter de vill.  

 
Tabell 2. Tabell över intervjuade brukare med figurerade namn, ålder, vilket län de verkar i, erfarenhet av                 
fäbodbruk och hur deras verksamhet är utformad. 

121 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, u.å.  
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3.3 Intervjufrågor 
Intervjuerna som genomförts till denna studie har tagits fram enligt fenomenografins regler            
om att intervjun bör vara semistrukturerad. Ett fåtal frågor har utvecklats för att öppna upp               
för dialog och följdfrågor har ställts utifrån de svar som framkommit för att få ytterligare djup                
i svaren. Frågorna som legat som grund för intervjuerna är följande:  
 

● Hur kommer det sig att du har fäbodbruk? 
● Vad är det att vara fäbodbrukare för dig? (Identitet, kodning)  
● Vad gör du på din fäbod?  
● Vilka utmaningar möter du som fäbodbrukare idag och finns det några möjligheter? 
● Samerna har rättigheter men hur är det för fäbodbrukare? 
● Vad är du mest stolt över i din roll som fäbodbrukare? 
● Vad är du mest sorgsen över i sin roll som fäbodbrukare? 
● Hur ser du på manligt och kvinnligt gällande fäbodbruket? 
● Vad är fäbodbruk enligt dig? 
● Vad krävs för att det ska få kallas fäbodbruk? 

4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån 
de kategorier som identifierats under den 
fenomenografiska analysen av 
intervjuerna. Under arbetet hittades totalt 
15 kategorier. Av dessa var det flera som 
hängde samman och slogs därför ihop till 
9 kategorier. Figuren intill visar både 
kategoriernas benämning och hur dessa 
är sammankopplade. Figuren 
representerar även en helhetsbild av vad 
som definierar fäbodbruket idag utifrån 
brukarnas perspektiv. 
 

Figur 4. Översikt över kategorier/teman i 
intervjuresultatet som beskriver vad fäbodbruk 
är.  
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Nedan kommer jag presentera varje kategori var för sig med en beskrivning av kategorin och               
utvalda citat från respondenterna som presenterar en helhetsbild av vad som framkommit            
under intervjuerna.  
 

4.1 Djur/natur 
I denna kategori kommer jag beskriva den bild fäbodbrukarna i mina intervjuer ger om              
relationen till sina djur, hur djuren fungerar i fäboden samt deras relation till naturen och den                
effekt deras bruk har på miljön.  

Det är flera fäbodbrukare som uttrycker sig ungefär som Edith som menar att djuren “det                
är de som är centrat i hela fäboden”. Eva uttrycker samma åsikt men i termer av tid: “Då                  
släpper jag ju ut kossan på morgonen och sen är det ju de som styr dygnsrytmen”. Hela                 
fäbodbruket är alltså styrt av djuren och deras behov. Även när brukarna inte är med djuren                
menar Britta att tanken alltid är hos djuren: “Man är aldrig ledig när man har djur [...] och                  
man har tanke på djuren alltid”. Britta menar dock att okunskapen kring djurhållning är stor               
hos allmänheten och att de inte förstår vilket arbete som ligger bakom fäbodbruket, dygnet              
runt, året runt: 
 

Det är ju inte bara sommartid. Jag har ju djuren varje dag, året runt och               
vintertid när man ska ut med dyngkärror och vem är det som har             
förstånd att… Det är arbete utan dom tror att det är ett par tre månader               
på sommaren som jobbet gäller och när jag var i [namn på fäbod] hade              
vi ju väldigt mycket turistbesök och dagligen var det ju hundratals           
personer och man fick ju väldigt många frågor och sen [skratt], ibland            
kan de fråga “var gör ni av djuren på vintern?” och då hade man lust att                
svara “vi djupfryser dem och tinar upp dem till våren”. 

 
Djuren är med andra ord såväl centret i fäboden som i fäbodbrukarnas liv. Relationen till               
djuren är således en mycket viktig faktor för att verksamheten ska fungera. Många av              
brukarna uttrycker även vilken roll djuren fyller som individer och inte enbart som flock. De               
uttrycker att det viktigaste i fäboden inte är hur mycker djuren levererar i form av               
mjölkmängd, utan det är hur väl de fungerar i fäboden. Det är därför inte särskilt stor                
omsättning på djuren utan de får leva betydligt längre liv än djur inom konventionellt              
jordbruk. Det är inte ovanligt med tre eller fler generationer kor på samma fäbod. Detta gör                
även att djuren i fäboden blir särskilt anpassade för just utmarksbete, något som Susanne              
kopplar till uttrycket hefting som man använder sig av på fårflockar i Skottland. 
 

Det handlar om djur som är uppvuxna på utmarksbete, dom har ju ofta             
ett inlärt beteende av sina mödrar, och dom går ofta i familjegrupper och             
den tackans avkommor kommer att återvända till dom områden där          
deras mödrar har gått och betat, det här kallas för hefting. [...] den tar ju               
tid att erövra, och anpassa sig till. Och om man då tänker sig samma sätt               
på våra nötkreatur och andra så, ja, vissa raser har bättre utmarksvett helt             
enkelt. 
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De flesta av fäbodbrukarna har lantraser, oftast fjällkor men även rödkullor, eftersom de             
raserna är mest lämpade för utmarksbete. Hedda uttrycker sig i samma termer som Susanne              
och menar att andra raser är avlade till att få maten serverad och därmed inte kan tillgodose                 
sig tillräckligt mycket näring i fäboden för att kunna mjölkas. Mats har provat att ha               
låglandskor och SRB på fäboden men är inte nöjd och anser de raserna vara för “korkade” för                 
att vara på en fäbod.  
 

Ja, och dom, dom är avlade för att gå i en hage. Dom kan inte räkna ut                 
nånting själva för dom är sönderavlade. [...] ögonen har slocknat för           
flera generationer sen. En låglandsko den äter inte alls med samma           
glädje och frenesi som en fjällko. [...] Så att det, det handlar ju återigen              
om det här samspelet, samspelet mellan djur och människa och natur. 

 
Detta samspel mellan djur, människa och natur är något även Ingela tar upp. Ingela är relativt                
ny inom fäbodbruk och är med och driver sin kommuns besöksfäbod i Landskap 3. Hon               
beskriver fäbodlivet i holistiska termer.  
 

Ja, jag tycker ju att alla som inte har varit på en fäbod har missat något                
väldigt väsentligt i livet. Men hur ska man beskriva det? Jamen det är             
väl den här upplevelsen av ett autentiskt liv. Alltså hur hårt vi sitter ihop              
med naturen, hur beroende vi är av både naturen, och även djuren. Att vi              
är mycket mer ihopkopplat med dom än i en urban miljö. Det är mycket              
mer främmande för oss som människor, egentligen, att vistas i en stad,            
än att vistas där, tror jag, rent biologiskt.  

 
Ingela anser alltså att brukaren, djuren och naturen bildar en helhet som är sprungen ur               
biologiska faktorer. Bilden som hittills framträtt      
från brukarna är att utan djuren blir det ingen         
fäbod, och detta handlar inte enbart om       
traditionella skäl. Hela den omgivande miljön är       
beroende av betet säger Britta. Landskapet skulle       
inte se ut som det gör om inte mularna är med           
och gör jobbet. Visst går det att använda röjsåg         
eller lie för att hålla marken öppen menar hon,         
men det skulle bara räcka i högst ett eller två år.           
“Så det är ju djuren som gör fäboden, det är det”.           
Eva säger i sin tur att det viktigaste inte är att just            
hon och liksom hennes förfäder brukar marken       
eftersom fäbodens värde inte ligger i att det är         
hennes släkt som brukar den, utan i de        
naturvärden fäboden skapar. 
 
Foto 1. Kalvarna Reinar och Joen som rymt ut ur fäjset i            
Skallskogs fäbod, Leksand. Foto: Sofia Portström  
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Ja, i och med att den har ju denna artrikedomen av blomster och allting              
sånt. Jag menar, om inte jag nu kan, orkar eller vill, så måste jag ju låta                
nån annan, för annars så dör ju allt det där. Då finns det inte längre kvar,                
om det inte är brukat. Och det där med bete och sånt, det är ju viktigt för                 
att få fram blommorna och hö och örtrikedomen.  

 
Betet på fäboden skapar biologisk mångfald och fler brukare än Eva delar hennes synsätt. Ett               
flertal brukare har i intervjuerna uttryckt sig i termer av fäboden som ett framtidens jordbruk               
och inte något som enbart tillhör det förflutna. Det är något som bidrar med viktiga kunskaper                
kring att lösa dagens och morgondagens miljöproblem. De anser att fäbodbruket är med och              
skapar en hållbar värld genom att nyttja de resurser utmarksbetet innebär, resurser som oftast              
står helt outnyttjade. Detta är en matproduktion som är anpassad för de lokala förhållanden              
som råder och därför blir extra effektivt menar Susanne.  
 

Jag tror på fäbodbruk som ett hållbart levnadssätt. Och jag tycker inte att             
man ska göra det krångligare än så än att försöka leva på det sättet här,               
för här lämpar det sig att göra livsmedel på det här viset och på andra               
ställen i världen kan det lämpa sig på ett annat sätt och göra på lite andra                
vis, men jag tror på Sverige som ett, att vi kan göra animalier, att vi kan                
göra animaliskt livsmedel på ett väldigt effektivt sätt med att använda           
våra utmarker. 

 
4.2 Kulturarv/historia 
Som berättats i problemformuleringen slits fäbodbruket mellan att stå för värden som är bra              
för naturen och för kulturhistoriska värden. Under denna rubrik kommer jag formulera            
brukarnas eget perspektiv på hur de ser på fäbodbruk som ett kulturarv och vilka värden de                
kopplar ihop med detta.  

Susanne som är aktiv inom fäbodrörelsen har god koll på fäbodbrukarnas rättigheter, men              
även bristen på just rättigheter. Hon säger att fäbodbruket tillhör en del av det svenska               
kulturarvet som det ska tas speciell hänsyn till, men ändå görs inte det. Hon hänvisar till                
konventionen om biologiskt kulturarv och konventionen om tryggande av det immateriella           
kulturarvet och säger att ingen av dessa konventioner implementerats i svensk lagstiftning.            
Hon tycker det är problematiskt.  
  

Det är ett kulturarv. Det är ett immateriellt kulturarv som är skyddat. Alltså             
Sverige har ju ratificerat konventionen men man har aldrig implementerat den           
och att samerna ändå har fått ett visst skydd, man kan ju inte säga att alla                
samerna har fått skyddet utan staten har ju valt själva vilken del som ska              
skyddas så att samerna är ju också diskriminerade. Det är ju egentligen bara             
dom renägande samerna som har det skyddet, det är bara att, ren, eller             
renskötarbyarna då som har skyddet, inte dom samer som av olika skäl inte             
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har, ja skogssamer och fiskesamer och sjösamer och andra samer som tillhör            
samma folkgrupp men som aldrig har haft dom rättigheterna. Ja, jag kan tycka             
att vi borde ha samma skyddsvärde och samma... Samma rättigheter men jag            
kan förstå också att det är svårare att särskilja oss då från övriga svenskar i det                
här området.  
 

När jag frågar Susanne om hur ett sådant skydd skulle se ut och hur man skulle definiera                 
vilka som ska ha skyddet så säger hon att det är just det där med definieringen som är svår.                   
Hon menar att Riksantikvarieämbetet nog klarar av att definiera det men att de hos              
Naturvårdsverket möts av oförståelse.  
 

På Naturvårdsverket till exempel så finns det människor som säger "jamen           
vadå, ni har ju kylskåp!". Ska jag behöva klä mig som på 1800-talet för att               
räknas som fäbodbrukare? Kom igen nu [skratt]. 
 

Vad är det då som gör fäbodbruket som kulturarv värt att bevara enligt fäbodbrukarna? Flera               
nämner att det helt enkelt är för att kunskaperna inom fäbodbruket inte kan läras ut genom                
någon bok utan måste praktiseras. Mats berättar om hur han haft nytta av äldre generationers               
fäbodbrukare när han startade sin verksamhet.  
 

Min mormor kom ju också dit och sa “Nej nej nej, så här gjorde moster,               
hon drog kärnan fram och tillbaka i slutet för att få ihop det till en               
klump, då är det lättare att tvätta det sen”. Såna där saker kan du aldrig               
någonsin läsa dig till. Det där måste du höra av någon och du måste få               
det precis när du håller på och gör det.  

 
Mats känner dock av att den där kunskapen börjar gå förlorad. Dem han vill ringa när, som                 
han säger, “osten smakar fan” är borta. Han menar också att många av de kunskaper de                
besuttit inte behöver praktiseras varje år, som att ett djur gör illa sig. Det kanske händer två år                  
i rad men sedan kanske inte händer på 10-15 år och då är risken stor att han själv glömt hur                    
man gjorde och då är det viktigt att ha någon annan kunnig att bolla med. “Det är ju kunskap                   
som måste praktiseras och den måste cirkulera för att hålla sig levande och gör den det då                 
funkar det” säger han.  

Att kunskapen börjar gå förlorad, ser andra som sin drivkraft. Hedda säger att hon ser                
skillnad bara mellan idag och på 90-talet. På 90-talet var det barnen hon berättade för hur                
saker och ting går till, men idag berättar hon även för de vuxna eftersom de inte heller vet.  
 

Människor idag har ju en skrämmande liten kunskap om hur          
mattillverkning går till och hur de hänger ihop att kossan måste få en             
kalv innan hon kan få mjölk och av mjölken gör vi osten, av vasslen              
kokar vi messmör, av grädden gör vi smör. Alltså vuxna människor kan            
inte det här idag. Dom har verkligen inte en aning! Och det har jag ju               
liksom tagit på mig som någon liten prästroll där att jag gärna står och              
kärnar smör inför publik och kokar messmör och berättar om det här.            
Det tycker jag om! 
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Människor har alltså inte längre viktiga kunskaper om hur natur, biologi och kemi hänger              
ihop och det trodde Mats enbart gällde storstadsbor eftersom det var hans erfarenhet efter att               
ha bott i en storstad. Idag har han dock ändrat åsikt. “Sen så insåg jag ju så småningom att                   
dom var ju inte alls korkade, dom hade bara inte kunskap om det. Idag så är man lika korkad                   
här uppe för att man har tappat kunskapen.” Detta är alltså inte bara ett storstadsfenomen utan                
kunskaperna fäbodbruket förmedlar är något alla människor, oavsett ålder och bostadsort,           
skulle må bra av att lära sig enligt brukarna.  

Att kunskapen ska bevaras är med andra ord å ena sidan viktig men å andra sidan kanske                  
bevarandet av kulturarvet kan gå för långt. Susanne undrade om hon skulle behöva klä sig               
som på 1800-talet för att räknas som fäbodbrukare och Linn har samma tankegångar.  
 

Som jag har pratat om att det lätt        
blir en museal spillra och att folk       
anser ja men liksom att det ska vara        
på ett visst sätt och så blir de        
irriterade och sura när det kanske      
inte är precis så. 
 
Under mina intervjuer med fäbodbrukarna har      
det framkommit att människor som besöker      
fäbodarna räknar med att kunna komma dygnet       
runt och att de blir besvikna om allt inte är          
enligt deras föreställningar. Det kan handla om       
att det handmjölkas i plasthinkar eller att       
maten brukarna äter inte är tidsenlig. En       
brukare berättade till och med att turister tog        
sig in i bostadshuset utan lov och lyfte på         
kastrullocket för att se vad de lagade och blev         
besvikna över att det var chili con carne.  
 
 

Foto 2. Land Hillevi och Land Alice Gustafsson, två  
fäbodbrukare i Skallskogs fäbod, Leksand, under en  
kväll då de tog emot turister som ville uppleva en fäbod.  
Foto: Sofia Portström 

 
4.3 Identitet/barndom/genus 
Fäbodbrukaren Hedda säger att det finns två sorters fäbodbrukare. Den första sorten är de              
som driver fäboden av samma skäl som fäbodarna uppstod, nämligen att de är tvungna att               
flytta djuren till fäboden på sommaren eftersom de har brist på mark på hemgården. Den               
andra sorten menar hon är de som tycker att fäbodlivet är så lockande att de tar tjänstledigt                 
eller semester på somrarna och lånar djur eller har sina djur utstationerade resten av året.               
Ordet fäbodbrukare anser hon är ett modernt påfund. Vilka är då de som kallas fäbodbrukare?               
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Vad krävs för att få kallas det? Vad driver människor till att vilja bli fäbodbrukare? Det är                 
frågor jag kommer svara på under denna rubrik.  

Mats är fäbodbrukare sedan över 20 år tillbaka, men det är dock ingen titel han själv                 
identifierar sig med. Han säger att begreppet fäbodbrukare är en etikett folk utifrån vill sätta               
på honom för att placera honom i ett fack, men att arbeta med fäbodbruk är bara ett sätt att                   
leva. När han kör bil är han bilförare och när han är i fäboden är han fäbodbrukare. Det är                   
dock ingen identitet han säger sig ha. De aspekter människor syftar på då de ger honom                
etiketten fäbodbrukare är något som var allmän kunskap i Dalarna för 50 år sedan och Mats                
menar att det inte finns något bättre sätt att leva på. Han säger att det inte finns någon stolthet                   
bakom det levnadssättet utan att det är en trygghet eftersom han vet hur han ska ta hand om                  
sig själv. Han säger att i fäboden är han inte bara nära naturen, han är ett med naturen, med                   
året och med årstiderna.  

 
Har du en fäbod och driver det, då är du mitt i livet, livet blir inte                
påtagligare än så. Eldar inte du så får du frysa, bär du inte vatten så blir                
du törstig. Det är så enkelt så att det kan inte bli mer påtagligt. 

 
Mats fortsätter beskriva folk i fäbodarna. Alla i fäboden är idealister, människor som tror på               
det de gör. Han säger också att bönder måste höra till de mest “korkade yrkesgrupperna”               
eftersom de finner sig i alla motgångar som möter dem i och med den arbetsbelastning de har.                 
Hur fäbodbrukarna klarar att möta motgångarna beskriver han med orden “det är eldsjälar             
som brinner för det dom gör” och säger med ett skratt att det finns mycket sämre sätt att                  
arbeta ihjäl sig på.  

Eva är däremot av en annan uppfattning vad gäller identiteten som fäbodbrukare. Att vara               
fäbodbrukare är en etikett hon gärna sätter på sig själv. Hon har haft fäbodbruk i släkten                
sedan många generationer och menar att fäbodbrukare, det är hennes identitet. Eller            
“bukulla”, om man använder hennes eget ord.  

 
Om jag ska presentera mig själv så säger jag alltid att jag är bukulla. Sen               
kan jag ju ha gått många småkurser bredvid, i ölbryggning och           
osttillverkning, gårdsmejerist och turism, och allt sånt där. Men när jag           
presenterar mig så säger jag att jag är på [namn på ställe] och jag är               
bukulla på [namn på fäbod] [...] Jag kan ju också vara mathantverkare,            
och jag kan ju också vara gårdsmejerist. Men ska man tänka vem är jag,              
då är det bukulla, för det sammanfattar naturbete, platsen, om du vill            
leva på en plats, ett ställe.  

 
Att vara bukulla innebär för Eva en stolthet. Hon säger att i det ordet ligger innebörder som                 
att hon kan sitt yrke, att hon vet hur natur fungerar och att hon vill förmedla det. Britta lägger                   
också en stolthet i ordet fäbodbrukare, men för henne handlar det om en stolthet att vårda sitt                 
arv. Hon säger att fäbodbruket är något hon haft i sin själ ända sedan hon var liten. Hon lärde                   
sig gå på stuggolvet i den fäbodstuga hon idag bor i varje sommar, men släktens fäbodbruk                
tog slut då hon var 7 år och hennes moster dog i ung ålder. När hon blev äldre kom dock                    
tanken till henne mer och mer att hon ville ta upp fäbodbruket igen och tillslut fick hon                 
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möjligheten genom att ta över bruket av kommunens besöksfäbod. Efter ett antal år på              
kommunens fäbod är hon nu tillbaka på den fäbod där hon lärde sig gå och som hennes släkt                  
brukat sedan generationer. Om hennes släkt och kulturarv har hon även skrivit en bok. Hon               
ser spår av hennes förfäder överallt, som i ristningar i lador och uthus. Om buföringen på                
våren, den vandring fäbodbrukaren gör från hemgården till fäboden, berättar hon: 
 

Och då hör man ju hur de råmar och då vet de ju så väl om man bara får                   
skällan att låta, då vet de var det bär iväg någonstans. Ja, så det där... Gå                
de där gamla stigarna som mor och mormor har vandrat före mig, det är              
stark känsla och Johannes Lindman har en dikt: "Gå tyst du träder på             
helgad stig, var sten är kardad och nött av spikskodda fötter som före dig              
har trampat och gått sig trött." Visst är det fint? 

 
Behöver man då ha det som en del av sitt arv för att kunna kalla sig fäbodbrukare? Enligt                  
Hedda, som jag inledde detta kapitel med, behöver ju så inte vara fallet. Vissa dras till                
fäbodbruket av andra skäl och börjar med fäbodbruk utan tidigare erfarenhet. En av dessa              
brukare är Ingela. Hon fick förfrågan att ta över sin kommuns besöksfäbods verksamhet av              
skälen att hon uttryckt att hon älskar fjällkor och att hon haft en dröm om att få “leka bonde”.                   
Hon undrade hur de tänkte och svarade först nej, men en lokal bonde sa att hon kunde låna                  
kor av hen. Hon ställde sig ändå frågande eftersom hon ju inte kunde göra några produkter av                 
mjölken. men det löste sig genom att hon gick på ystningskurs och också hamnade på               
ladugårdspraktik för att lära sig mjölka. Sedan ett par år tillbaka har hon drivit fäboden               
tillsammans med Marie och Lotta som även de är nybörjare. Att identifiera sig som              
fäbodbrukare är något hon vill kunna göra men inte riktigt vågar.  
 

Jag kände ju såhär även om jag låtsas som jag sa att det är mina djur och                 
liksom sådär, så jag kände i alla fall hela första året, och även det känner               
jag fortfarande lite sådär att jag har svårt att identifiera mig. Jag tycker             
att jag fuskar. När ska någon avslöja bluffen att det inte är liksom på              
riktigt. För jag har fått en enorm respekt för, jamen för bönder och för              
hur jäkla komplext och hur mycket man ska kunna. Jag tycker man hela             
tiden har ställts inför att man behöver kunna mycket, mycket mer än vad             
jag har behärskat, så jag skulle vilja säga att ja, jag är fäbodbrukare. jag              
säger det ibland, men då skäms jag lite. 

 
Ingela lägger alltså in värderingar i ordet fäbodbrukare hon inte riktigt vågar identifiera sig              
med, men vilka aspekter måste egentligen uppfyllas för att kunna kalla sig fäbodbrukare?             
Historiskt sett är fäboden en kvinnlig arbetsplats är de flesta av mina respondenter eniga om,               
men vilka är det som brukar den idag och kan vem som helst bli fäbodbrukare? Susanne säger                 
att fäbodarna idag är mer jämställda och att de flesta drivs i olika familjekonstellationer              
oavsett om det handlar om man och hustru, man-man eller kvinna-kvinna. Hon säger att              
fäbodbrukare är väldigt öppensinnade och syftar på att vem som än är intresserad är              
välkommen som fäbodbrukare. På besöksfäboden Ingela, Marie och Lotta driver tar de emot             
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många volontärer varje sommar och hittills har endast en varit man och han kom med sin tjej.                 
Detta önskar Marie vore annorlunda.  
 

Det är synd, mycket tycker jag när man pratar om fäbodar, det här var              
kvinnornas rike och sådär, att här ska kvinnor vara. Så det var ju så det               
var. Men det är synd om männen ska nuförtiden behöva exkluderas för            
det. Utan det ska ju vara en upplevelse för alla. 

 
Det finns idag alltså inget hos fäbodbrukarna som säger att det skulle vara en sysselsättning               
enbart för kvinnor. Finns det då andra egenskaper som krävs för att kunna bli fäbodbrukare?               
Anita och Börje tror att det krävs en viss karaktär som till viss del ligger lite i blodet och                   
säger att fäbodbruk inte är något man bara kan hoppa på genom att skaffa lite kor och tro att                   
man kan tjäna pengar. Överlag råder det dock en enighet bland respondenterna: Det som              
krävs är vilja och intresse. Utan dessa egenskaper skulle fäbodlivet inte fungera. Du måste              
välja det livet frivilligt. När jag frågar Eva om man kan bli en bukulla utan att ha det i släkten                    
svarar hon: 
 

Ja, det tror jag. Det gäller bara att ha rätt inställning och få prova. Och               
då märker man ju ganska fort om man har fantasivärld, eller om man har              
kommit ner på verkligheten. Det är där det sitter. En som inte är uppväxt              
i det här, där får jag ju passa mig för att inte ta död på lusten. De måste                  
få prova. 

 
Eva säger också att det krävs en särskild livsstil eftersom fäbodbruket inte är någonting “du               
bara stoppar i kappsäcken och går” med. Det kräver att du är helt uppbunden med tre                
månader om året och är det inget du gillar blir det som ett fängelse, menar Eva och avslutar                  
“du väljer själv hur du vill vara”. Och visst måste man vara lite speciell säger även Britta på                  
mål. 

 
Ja, vad är man egentligen? [skratt] Ja, man är ju lite egen och speciell,              
det måste man ju vara och många frågar om man har någon som tar över               
och då brukar jag ställa motfrågan: “vem är det som vill sitta fast 365              
dagar om året, möro å kväll å dar imilla?” 
 

På frågan om om fäbodbrukarna anser sig ha några speciella rättigheter likt de samerna har i                
egenskap av ursprungsbefolkning svarar Eva att det inte är på samma sätt eftersom samerna              
har det mer fastställt att “det här är jag, det här är min drift”. Fäbodbrukarna är alltså av en                   
viss personlighet och måste vara lite speciella men det är svårt att ge dem ett skydd eftersom                 
det är svårt att definiera vem som egentligen är en fäbodbrukare. När jag däremot frågar om                
varför respondenterna ägnar sig åt fäbodbruk är svaret entydigt: De gör det för sin egen skull                
eftersom det ger dem så många mervärden. Det är ett hårt arbete men det ger dem något de                  
inte kan få någon annanstans. Heddas beskrivning av vad som får henne att orka fortsätta är                
något som i olika ord framkommit från många av respondenterna: 
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Ja, jag kan ju tycka att det är ju en, ja, en fantastisk känsla att gå upp                 
tidigt en morgon och det enda du hör är fågelkvitter och kanske liksom             
trädens sus. Det är total tystnad, det är ju ingenting som låter mer än              
någon koskälla. [...] Jag tror att om fler fick uppleva det så vore det nog               
mindre elände i världen, så är det ju. Och jag kan ju känna att nånting               
som ger mig tillfredsställelse verkligen, det är ju det här att kroppen är             
trött men själen är lycklig och så länge själen är lycklig då kan kroppen              
vara trött utan att ta skada, men är själen inte lycklig då tål inte kroppen               
att vara trött för då brakar den ihop på en gång. 

 

4.4 Verksamhet/ekonomi 
Hittills har jag skrivit om de värden fäbodbruk förknippas med, både ur kulturarvs- och              
miljösynpunkt, samt hur fäbodbrukarna identifierar sig själva. Då återstår frågan: hur ser            
verksamheten egentligen ut på fäbodarna och hur får fäbodbrukarna ekonomin att gå ihop?             
Går det att överleva på fäbodbruk? Det kommer jag svara på under denna rubrik.  

När jag ställde frågan om hur en vanlig dag ser ut på fäboden svarade fäbodbrukarna                
väldigt olika eftersom deras verksamhet är inriktad på helt olika saker. Vissa fokuserar på              
självhushållning, andra på försäljning och på turism. På Brittas fäbod driver hon det som i               
mångas ögon kan ses som ett ganska traditionellt fäbodbruk. Hon har fyra fjällkor och              
tillverkar lite produkter av mjölken hon säljer till besökare. En vanlig dag beskriver hon som:  
 

Ja, man börjar ju på morgonen. Då är det till och upp tidigt, halv sex och                
då går man ju först ut i fäjset och tänder i pannmuren så man får varmt                
vatten, tvätta juvren och ser efter djuren, mocka och ge dem mat och             
mjölka. Och sen släpper man ut dem då, sen ska det göras rent i fäjset,               
det ska diskas. Sen ska vi ju äta lite frukost. Och ja, sen kan man ju                
ibland följa djuren på vägen. [...] Ja, sen är det alltid någonting att hålla              
på med. Förmiddag kanske man hinner dricka lite kaffe och sen är det             
mat igen och sen eftermiddagen kommer de förhoppningsvis hem. Då är           
det mjölkning igen och skötsel.  

 
Då Britta är gammal och inte klarar av alla tunga uppgifter själv har hon löst arbetskraften                
genom att ta emot pigor och drängar veckovis som får hjälpa till på fäboden mot mat och                 
husrum. En upplevelse som turister på andra fäbodar i många fall får betala för. Britta har                
även besökskvällar på sin fäbod med olika teman där hon säljer klassisk fäbodmat och              
produkter tillverkade på fäboden. Just några intäkter finns dock inte att få, menar Britta.              
Hennes verksamhet överlever mest tack vare EU-stöd, till exempel fäbodstöd per djurenhet            
och stöd för åkrar och biologisk mångfald. Mats, å andra sidan, har till skillnad från de andra                 
brukarna jag intervjuat valt att inte längre ta emot EU-stöd eftersom det innebär för mycket               
administration (läs mer om detta under rubriken Myndigheter). Han säger att på fäboden finns              
det inga vanliga dagar eftersom varje dag formas utifrån de omständigheter som dyker upp.              
Han brukar ha två till fyra kor och några getter. Smör, ost och messmör gör han för husbehov                  
eftersom det är det han menar att fäboden alltid varit till för: att se till att man kan vara                   
självförsörjande.  
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Det är det dyraste jobb jag någonsin haft. [...] Det är det. Det går inte att                
leva på, alltså du kan inte leva på fäbodbruk, man har aldrig levt på              
fäbodbruk, det har man inte gjort historiskt. Det går inte. 

 
Mats menar att det inte är traditionellt försvarbart att kärna smör i fäboden för försäljning.               
Han säger att smöret i affären kostar 20-25 minuters arbete för ett kilo medan smöret han                
tillverkar i fäboden kostar nio timmars arbete för samma mängd. “Rent ekonomiskt på det              
sättet så kanske man ska diskutera och rentav förbjuda fäbodbruket” säger han med ett skratt.               
Däremot säljer han upplevelsen av fäbodbruk till turister, men enbart till bokade grupper som              
är beredda att betala för sig. Han håller också fäbodkurser. Utöver fäbodverksamheten            
försörjer han sig som hantverkare och att lära ut hantverket samt skriver böcker. Fäbodbruket              
är inget han sysslar med för att tjäna pengar utan för att han anser att det är det enda riktiga                    
sättet att leva på. 

Susanne ställer sig skeptisk till turistverksamhet. Det är något hon provat på genom att ha                
caféverksamhet men enligt bokslutet visade det sig att det var djurhållningen som bekostade             
caféverksamheten. För åtta timmars arbetsdag fick hon enbart omkring ett par hundra kronor i              
kassan eftersom folk kom dit med sina egna kaffekorgar och inte hade råd att betala de priser                 
hon hade behövt ta. Hon har även en gäststuga hon tänkt hyra ut men tycker att turismen                 
begränsar henne. Hon sköter djuren morgon och kväll och vill på dagen vara fri att göra                
ärenden eller göra lönearbete och inte behöva finnas “stand by” för turister.  

Medan Mats säger att det inte går att leva på fäbodbruk och Susanne att det inte är lönsamt                   
med turism är Hedda av en annan åsikt.  
 

Nej men jag har faktiskt haft riktigt anställda med riktiga löner och det             
var ju lite av min vision från början. [...] När jag tog över det där och                
byggde mitt gårdsmejeri och allting så tänkte jag "nej, jag ska banne mig             
visa världen att man kan leva på tio kor och en fäbod" och jag skulle               
göra det här rätt och riktigt. 
 

Heddas ekonomiska verksamhet är främst inriktad på turism. Fyra dagar i veckan har hon              
öppet för turister vilka får betala inträde. Hon har utformat verksamheten för att kunna ge               
dem en upplevelse. En sommar behövdes det så mycket som sju personer för att få fäboden                
att rulla. Någon skötte om djuren och mjölkade, någon som ystade och tog hand om ostar och                 
personal behövdes även som diskade, skötte försäljningen, kokade kaffe och satte nyplockade            
blommor i vaser för att göra det fint. “Man kan ju inte bara bjuda in folk till sitt hem och ge                     
dom en obäddad säng, om du förstår? Så att det kräver inåt helskotta mycket folk.” Att ta                 
emot turister utgör en stor del av Heddas verksamhet och möjliggör att anställa och betala ut                
löner. Turismen är även något hon gillar.  
 

Och det har jag ju liksom tagit på mig som någon liten, jag vet inte,               
prästroll där att jag gärna står och kärnar smör inför publik och kokar             
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messmör och berättar om det här för folk liksom, det är... Det tycker jag              
om! Det känns liksom som att man ger dom någonting. 
 

För Eva är det viktigt att kunna vara flexibel i sin roll som fäbodbrukare eftersom               
fäbodbruket annars kommer “dö ut fortare än kvickt”. Det går inte enbart att vara museum               
eller enbart inrikta sig på turism utan det krävs att ha ett modernt fäbodbruk med traditionell                
tappning för att kunna överleva men ändå vara en fäbod menar hon. Hon tror att det av detta                  
skäl är viktigt att man som fäbodbrukare fortbildar sig genom att gå på utbildningar och               
lyssna på föreläsare för att få andra synvinklar till verksamheten och för att inte riskera att bli                 
för ingrodd. Fäbodarna och deras verksamhet måste utvecklas med tiden menar hon. Ett             
exempel på utveckling är att det är få fäbodbrukare som enbart mjölkar för hand då det är för                  
ineffektivt. De flesta fäbodarna är visserligen utan ström men mjölkningen och kylningen av             
mjölken kan skötas med hjälp av dieselaggregat. En annan form av modernt fäbodbruk är det               

kollektiva fäbodbruk som Edith och Olle är       
delaktiga i (mer om detta under rubriken       
Framtid) där allt arbete sker på ideell basis. I         
fäbodbyn där de har sin verksamhet tar de del         
av varandras begåvningar för att komma      
undan stora utgifter. De har exempelvis såväl       
målare som snickare och plåtslagare i      
gemenskapen. Fäboden finansieras även    
genom att de har en samfällighet som sålt av         
skog samt genom EU-bidrag för     
fäbodverksamheten och för att de slår ängar       
med lie. 

 
 

Foto 3. Separering av mjölk i Skallskogs fäbod, 
Leksand. I den lilla behållaren hamnar grädden och i 
den stora hamnar skummjölken vilken man kan göra 
ost och messmör av. Foto: Sofia Portström 

 
4.5 Myndigheter 
För många fäbodbrukare är deras kontakt med myndigheter en förutsättning för att de ska              
kunna bedriva sin verksamhet eftersom det är dessa som beviljar stöd som kan vara den stora                
skillnaden på om brukarna har råd att fortsätta eller inte. Bland de brukare jag intervjuat är                
det enbart Mats som uttrycker att han aktivt valt att inte längre ta emot stöd. Han säger “Jag                  
är bra på att ta hand om djur, jag är bra på att förmedla kunskap, jag är bra på att använda                     
kunskapen, men jag är inte bra på administration”. Han uttrycker även till skillnad från andra               
fäbodbrukare att han inte känner någon stolthet kring fäbodbruket eftersom han enbart känner             
sig kontrollerad och misstänkliggjord och det, menar han, har kommuner, landsting och            
länsstyrelser bidragit till. Han förstår inte hur myndigheterna kan avlöna ett antal människor             
som slår med lie för att hålla marken öppen när de skulle kunna ge honom tillräckligt med                 

37 



 

pengar så han orkar fortsätta med sin verksamhet och låta djuren göra ett bättre jobb än det                 
som kan uppnås med slåtter. Han säger även att han mår mycket bättre sedan han slutade                
söka bidrag.  
 

Man kan söka en massa bidrag, jag har slutat söka bidrag för att jag vill               
vara fri. [...] då måste man förbinda sig i fem år att man ska fortsätta, vill                
jag sluta idag så gör jag det, och det ska ingen annan komma och              
bestämma. [...] Jag sökte bidrag i femton år och nu har jag varit utan i tre                
fyra år. 
 

Britta delar Mats erfarenhet av att känna sig uppbunden. För henne, som är nästan              
80 år, är det ett extra svårt att ta ett beslut om hon ska våga binda upp sig på                   
ytterligare 5 års fäbodbruk.  
 

Sen står det alltid på den här ansökan att myndigheterna kan kontrollera            
i tio år och skulle de hitta något fel så kan de begära tillbaka pengarna. I                
tio år ska man veta. Vem annan är det som jobbar under sådana             
premisser? [...] Och sen måste man skriva på ett åtagande i fem år och              
avbryter man åtagandet och inte har något skäl för det då kan man bli              
återbetalningsskyldig för alla år man har fått stödet. [...]Vem är det som            
tycker det där känns bra? [...] Ja och jag menar är det någon som jobbar               
och inte sköter jobbet, inte blir de ersättningsskyldiga om de får sluta för             
den tiden de har jobbat. Men det får vi lov att tänka på.  
 

Mats berättar att reglerna för den ersättning fäbodbrukare kan få är formade utifrån storskaligt              
jordbruk med 200 kor och inte är anpassade för småskaligt jordbruk. Han undrar om de inte                
ser andra värden med fäbodar och om inte de som brukare borde få fler möjligheter att                
fortsätta bedriva sin verksamhet. Myndigheterna tycker å ena sidan att det är jättebra att              
fäbodarna finns men att han som fäbodbrukare inte möts av någon hjälp eller förståelse från               
myndighetshåll. Det verkar ligga en sanning bakom det han säger eftersom det är fler brukare               
som säger att de mötts av regelverk som inte är anpassade för fäbodar. Hedda berättar om en                 
en sådan händelse. 
 

Vi hade gamla ladugårdar som korna stod i . Dom var väldigt trånga och              
mörka och sådär och så ville vi bygga en ny ladugård och då när man               
bygger för mer än nio djurenheter, då kräver dom förprövning för           
byggnaden och så lämnade vi in den och så sa Länsstyrelsen att "nä, det              
här är inte godkänt" för att det ska finnas två utrymningsvägar och så ska              
det finnas nattbelysning. "Ja, men har ni varit och sett en fäbodladugård            
någon gång så är det ju liksom dörren ut åt ena hållet sen är ju               
dyngstacken åt det andra. Det är jädrigt svårt att få till två            
utrymningsvägar. Och nattbelysning, det här är ju den ljusaste tiden på           
hela året och djuren går ute största delen av dygnet [...] och dessutom             
har vi ingen ström så vi kan inte ha nattbelysning. "Nähä" sa            
Länsstyrelsen, "synd för er då men det står i djurskyddslagen, ni får            
avslag". Så jag skulle inte få bygga någon ny ladugård. [...] "Men vet du,              
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då skiter jag i det här" sa jag, "då kommer korna att få stå kvar i de här                  
trånga båsen där de knappt kan lägga sig, där det garanterat är jädrigt             
mörkt för det finns inte ett fönster ens en gång. Vad bra, men nu har ni                
ju verkligen lyckats få till det", sa jag. [...] Då backade dom och då fick               
jag bygga som jag ville.  

 
Hedda säger att hon givetvis förstår varför reglerna finns och tycker att de är bra eftersom de i                  
grunden är till för djurens bästa, men att de inte till fullo går att tillämpa på fäbodbruk. Hon                  
har ett flertal gånger hamnat i tvister med myndigheter och fått tala med tjänstemän som inte                
ens vet vad en fäbod är. Eva säger att när en miljöinspektör kommer för att se om hon gör rätt                    
måste hon mer eller mindre lära upp denna inspektör om fäbodmejeri eftersom den inte själv               
besitter någon kunskap om detta. Britta anser att lösningen på detta problem kunde vara att               
myndighetspersoner själva skulle komma ut i fäboden och praktisera i en vecka för att se hur                
verksamheten ser ut. Hon upplever att intresset från Länsstyrelsen har minskat men att även              
andra myndigheter börjar intressera sig allt mindre. Tidigare kom representanter från bland            
annat Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket på fäbodriksdagarna men Britta upplever         
att även det intresset minskat. Detta bekräftas av Susanne som är aktiv inom FSF som säger                
att intresset sjönk ju allvarligare de ville driva näringspolitiska frågor och få myndigheterna             
att ändra inställning till fäbodbrukare från människor som bara vill ha en aktiv semester till               
att behandlas som riktiga, småskaliga lantbrukare. Genom Susannes arbete i FSF är hon väl              
insatt i hur regler och myndigheter fungerar. Hon tror att byråkratin kring att sälja kött- och                
mjölkprodukter gör att folk i det längsta drar sig för att göra det. “Jag tror att det finns en                   
otrolig potential där också att folk skulle kunna börja sälja ost och mjölk och kött från                
småskalig verksamhet om det inte var så jäkla stor tröskel för att komma in däröver” säger                
hon. Det är dock inte enbart dessa regler hon ställer sig frågande till.  
 

Det finns ju ändå utpekat miljöersättningar och som fäbodbetesstöd och          
så vidare som vi kan använda oss av. Men jag tycker inte att dom riktigt               
visar till fullo vare sig den potentialen som vi har, det är ju egentligen en               
ringa kostnadsersättning för dom extra omkostnader vi har, det borde          
kunna vara lite bättre. Dom kunde vara bättre formade för att få till den              
här, det här utnyttjandet av den här betespotentialen som vi har ute i             
utmarkerna, tycker jag. För jag tycker att det är ett slöseri helt enkelt             
[skratt]. Jag tror att det skulle betyda otroligt mycket för Sveriges inland,            
norra Sveriges inland, för helhetsekonomin om man kunde få till så att            
de flesta som bor och vill bo väljer att bo i Sveriges inland skulle kunna               
ha skogsbetesbruk som en del av sin året runt-ekonomi. Som det är idag             
så är det... Det går inte att leva egentligen bara på fäbodbruk. 
 

Susanne säger att landsbygdsprogrammet borde vara bättre utformat så att det lockar fler att              
använda det eftersom det idag snarare motarbetar småbrukare. På så vis skulle en större del               
av den svenska betespotentialen komma till användning. I och med detta skulle det även bidra               
med samma positiva effekt som i Norge: att möjliggöra att hela landet blir beboeligt. Susanne               
säger också att många av dem som inte mjölkar på sina fäbodar inte låter bli av okunskap.                 
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Hon menar att det snarare handlar om ekonomiska aspekter då det inte går att försörja sig på                 
enbart fäbodbruk och att mejeriverksamhet kan bli kostsamt, särskilt med tanke på de regler              
som gäller vid mjölkhantering. Hedda säger att i vissa län finns mobila mejerier som kan               
lånas ut till småbrukare vilket hon gett som förslag till sin egen länsstyrelse men inte fått                
gehör för. Hon tror dock att detta hade möjliggjort för fler fäbodbrukare att ha mjölkande djur                
så att de även hade kunnat förädla mjölken vintertid. Att bygga ett eget mejeri kostar miljoner                
vilket är en för stor utgift för de flesta fäbodbrukare. 

En viktig fråga för fäbodbruket som förtjänar en helt egen studie är den om rovdjur. “Om                 
de bara är där och inte är störande för mina djur, då går det ju att leva i lag” säger Eva. För                      
många fäbodbrukare är dock så inte fallet då många upplever störningar från rovdjur. Vid              
2001 års rovdjurspolitik lovades fäbodbrukarna att vara skadelösa. När problem ändå uppstod            
ville ingen ta tag i det utan det var ett ansvar som lades på brukarna. Susanne säger att år                   
2008-2009 hade en av tio brukare haft ett blodigt angrepp och 80% utöver dessa hade upplevt                
störningar av något slag. Det enda sättet brukarna kunde lösa detta på var att prata               
sinsemellan, menar Susanne, eftersom ingen ville lyssna på dem eller tog dem på allvar. “Ja               
ni håller ju på fortfarande, då kan det ju inte vara så farligt” var attityden Susanne möttes av.                  
Det tog flera år innan myndigheterna kom till insikt.  

Sammanfattningsvis sätter alltså regler anpassade för något annat än småskaligt bruk och             
myndigheters okunskap krokben för många fäbodbrukare, även fast deras syfte är att stötta             
dem. Ingelas ord får avslutningsvis sammanfatta denna kategori. 
 

Det kan fan inte finnas nån annan yrkeskategori i det här landet som man              
hunsar så inåt bängen med som med bönder. Och det gör mig fly             
förbannad. Och där tycker jag liksom att vi har tappat greppet om vad             
som egentligen är viktigt i ett samhälle. Och det vi ställer oss och             
gömmer oss bakom och pratar om djurvälfärd, och dom ska ha ligghallar            
för si och så 10 miljoner att bygga, och så ålägger man privata             
människor att liksom belåna sig upp över öronen, och sen så kan man             
hunsa dom med en massa regler och avgifter och så, och det gör mig              
vansinnigt förbannad, måste jag säga. 

 

4.6 Gemenskap 
I mina intervjuer har det framträtt både vilken nytta gemenskap fäbodbrukare emellan betyder             
men även gemenskap med människor utanför vilket jag ska skriva om under denna rubrik.              
Här kommer jag även ta upp hur viktigt det är med samhällets engagemang och förståelse för                
att fäbodbruket ska kunna fungera.  

År 2004 bildades Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) vilken Susanne är             
involverad i. Hon berättar: 
 

2004 så hade Sveriges fäbodbrukare bildats, och det var på uppmaning           
av Riksantikvarieämbetet för dom hade då att förhålla sig tre regionala           
fäbodföreningar och då bad dom dom här tre regionala föreningarna och           
andra aktörer inom fäbodrörelsen att försöka ena sig och gå ihop och bli,             
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ha en kontaktyta gentemot myndigheter. För att vara regional förening          
och jobba med regionala intressefrågor, det är en sak, men att jobba på             
det nationella planet och nästan näringspolitiskt kan ju vara något helt           
annat då. Och det blev Sveriges Fäbodbrukare. 

 
Börje och Anita är två av FSF:s medlemmar och de brukar åka på deras kurser och får där                  
träffa andra fäbodbrukare. Att träffa andra likasinnade verkar för många vara viktigt. Det             
kollektiva fäbodbruk Edith och Olle är en del av hade inte varit möjligt utan kunskaper               
utifrån. Det startades upp utan några större kunskaper om hur man bedriver fäbodbruk. De              
har bjudit in representanter från andra fäbodar som fått berätta om sitt bruk och de har fått                 
hjälp att lära sig göra produkter av mjölken. De har även fått hjälp utifrån när de stött på                  
problem, till exempel om någon ko varit svårmjölkad.  

Susanne berättar att FSF samarbetat med EFNCP, European Forum on Nature            
Conservation and Pastoralism. 

 
[...] så vi jobbar ihop då med flera olika länder, med pastoralister i hela               

Europa, och då känner jag att, nämen det finns mer än bara Sverige. Det              
finns intryck och styrka och möjligheter som kan spilla över till Sverige            
och vi kan nog återuppta det som en gång har varit här. 

 
Gemenskapen mellan lantbrukarna är därmed inte viktig enbart inom landets gränser utan de             
kan även finna styrka i varandra mellan nationsgränserna. För fäbodbrukarna är det dock inte              
enbart viktigt att ha en bra gemenskap dem emellan. Att ha en god relation med omgivande                
samhälle är en förutsättning för att deras verksamhet ska fungera. Att deras kor går löst               
innebär som Edith säger “vi stänger inte in dem utan ni stänger ut djuren”. Detta är något                 
Susanne tycker borde ingå i köpehandlingarna vid köp av fritidshus vid en levande fäbod.              
Hon tycker dock att de som har sommarhus vid hennes fäbod har varit väldigt välvilligt               
inställda till henne och hennes djur och att de “samarbetar på alla plan”. När hon kom dit                 
hade alla grannar satt upp staket för att det inte skulle bli besvär för henne eller för dem                  
själva. Hedda tycker också att alla varit väldigt toleranta även om korna ställer till det för                
dem.  
 

Ja, och jag, jag har ju bara upplevt liksom att folk är jättetoleranta men              
det, för mina kor går ju faktiskt ner till byn ibland och går in och trampar                
sönder någon gräsmatta, men folk, ja, dom jagar ju bara ut dom och jag              
har ju inte blivit skadeståndsskyldig än [skratt]. 

 

4.7 Familj 
Att vi var två, ja, för innan dess tänkte man det här blir för jobbigt, att                
vara ensam att driva gård. Den är inte så stor men kräver ändå många              
timmar och att man är ett par eller fler, en familj, som vi blev sen så                
småningom. Så att barnen hjälper till på olika sätt. 
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Så svarar Börje på frågan om vad som fick honom att fortsätta med släktens fäbodbruk. Innan                
han träffade sin fru var det för honom inte tänkbart att ta över fäboden eftersom det skulle ha                  
varit ett för tungt ansvar att bära ensam. Att familjens engagemang är viktigt är något flera                
brukare uttrycker i intervjuerna. Att vara fäbodbrukare innebär ju inte bara arbete året runt              
med att ta hand om djuren (för dem som inte lånar djur säsongsvis) utan det innebär ett byte                  
av livsstil under sommaren för hela familjen. På somrarna flyttar brukarna till fäboden med              
hela familjen vilket påverkar dem alla. Fäbodarna saknar moderniteter i form av el och              
rinnande vatten. Omställningen går dock fort menar Börje. 

 

Man flyttar ju från byn upp till en helt annan värld, kan man ju säga, när                
man flyttar här, från rinnande vatten. Rinnande vatten har vi, men inte            
inne, i alla fall. Ingen ström däruppe, utan man vrider på en knapp när              
man kommer dit och lever på ett helt annat vis. Men det steget tar man               
så snabbt, från några timmar här tills man har flyttat dit, då bär man              
vatten. 

 
Börje säger även att barnen inte saknat någonting när de varit uppe i fäboden vilket givetvis                
underlättat. Familjens engagemang måste dock ske på frivillig basis menar Eva som är             
uppväxt med fäbodbruk och som driver bruker med båda sina föräldrar, hennes man och barn.               
Hon själv fick börja sitt liv som fäbodbrukare på leknivå, säger hon, och på så vis tog hennes                  
intresse fart. Nu gör hon samma sak för sina barn och hon anser inte att de är tvungna att göra                    
samma val som hon gjort i livet, att driva fäbodbruket vidare, men hon låter dem försöka på                 
sin nivå.  
 

Men det är ju återigen det där att jag märker ju att de får börja på samma                 
sätt som jag gjorde. Att om du vill, så får du. Och det tror jag är viktigt.                 
Du ska aldrig säga att du är tvungen, utan om du vill. Så att de har ju fått                  
varsin liten kalv som de kallar för sin då [...] Men de ska se om ‘et varje                 
dag, det är väl det som är kravet, annars så får vi hjälpas åt. Men de får                 
kalla det för sitt och sköta om det. Och de leker ju buföring med              
plasttraktorer och allt sånt där. [...] För det borde ju märkas om de inte              
vill, om de inte trivs. Men de pratar ju om att de vill dit, så tar vi det som                   
att det är så. Sen får vi se, när de är 15–16 så kanske det inte stämmer                 
alls. Och då ska de ju få göra annat, jag tror inte att det blir bra annars                 
heller. 
 

4.8 Framtid 
I citaten inom denna kategori har jag kunna urskilja tre olika underkategorier: utmaningen             
med att få yngre generationer att ta över, hur fäbodbruket bör se ut i framtiden för att kunna                  
överleva och slutligen huruvida fäbodbruket är ett framtidens jordbruk. 

Många av mina respondenter uttrycker att de har en oro kring hur fäbodbruket ska kunna                
locka till sig yngre generationer. Helge säger att i den yngre generationen finns det ingen som                
vill tjäna så lite och fäbodbruket är för dem ingen nödvändighet. Maten finns ju i affären,                
menar han, så det är bara att gå dit. Britta som närmar sig 80-årsåldern har hjälp av hennes                  
barn och volontärer som är på hennes fäbod veckovis. Ändå går hon upp klockan 5 varje                
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morgon hela sommaren för att mjölka korna och utan henne skulle inte fäboden vara i bruk än                 
idag. Hon säger att det som gör det så svårt att göra ett avslut är tanken på att fäboden inte                    
skulle brukas mer och att allt skulle växa igen. Hon säger att hon önskar att yngre                
generationer kunde få förståelse och se ett värde i hur det är att leva på “ett annorlunda vis”                  
och syftar på fäbodbruket. Susanne säger också att fäbodbrukare är så gamla och att hon               
önskar att det talades mer om fäbodbruk som en framtidsnäring, gärna även på             
lantbruksskolor. Hon känner sig ändå förhoppningsfull.  

 
Lite då och då så får jag ett litet intryck av att det ändå intresserar yngre                
människor och att det är många, men, ja, ta som dig! Du är inte ensam               
om att ha kommit från SLU och har intresse för fäbodbruket. Med andra             
ord så pratas det om det bland dom yngre! Och det är väl bra då, för jag                 
tror inte att min generation direkt som gick på Alnarp eller Ultuna            
egentligen pratade om fäbodbruk, men nu gör ni det! Så det finns hopp             
om livet! 

 
Kanske ligger det i något det Susanne säger. Såväl Hedda som Anita och Börje har               
förhoppningsvis arvtagare i partners till deras barn som visat stort intresse för fäbodbruket             
som de fasar in i verksamheten. Sen finns det också sådana som Linn. Linn har inget                
fäbodbruk i släkten Hon har gått en hantverksutbildning, varit fäbodvolontär och är nu             
nyutbildad mejerist. Hon har tillsammans med sin sambo flyttat till sin släkts fäbodstuga             
vilken de rustat upp och bor i året om, utan el och vatten. Idag driver hon ännu ingen riktig                   
fäbodverksamhet men har flera sorters djur i fäboden och försöker leva så självförsörjande             
som möjligt. Så småningom vill hon ha kor så att hon kan börja tillverka egna               
mejeriprodukter och ha en, vad hon menar, riktig fäbodverksamhet.  

Eva är inte orolig för fäbodarnas framtid. Hon tror att yngre generationer kommer engagera               
sig men att hur fäbodarna kommer brukas är en generationsfråga. Det viktigaste för henne är               
att platsen är levande oavsett i vilken tappning bruket kommer ske. Det är fler brukare som                
delar bilden av att framtidens fäbodbruk kommer behöva byta skepnad. Britta säger att det              
skulle behövas att fler byttes av på fäboden för att inte en och samma brukare skulle vara                 
bunden hela sommaren. Just ett sådant slags bruk är det Edith och Olle är med och driver. De                  
har en fäbodstuga i en by med många andra fäbodstugor som nyttjats som sommarstugor.              
Sedan 20 år tillbaka har de i fäbodbyn ändå kunnat starta upp fäbodverksamhet efter 30 års                
uppehåll genom att låna in kor från en bonde under somrarna och turas om veckovis om att ta                  
hand om korna. Den som tar hand om korna får själv ta vara på mjölken och göra produkter                  
av och för folk utifrån som vill ta hand om korna finns en fäbodstuga att övernatta i som ägs                   
av byn. Edith skulle dock tycka att för att underlätta ett sådant bruk i framtiden borde                
lantbruksskolor kunna låna ut kor över somrarna eftersom det borde vara en kommunal             
angelägenhet att få igång fler fäbodbruk. Hedda föreslår i samma anda något hon kallar              
kohotell. 
 

Det borde ju egentligen uppfinnas någonting som heter kohotell tycker          
jag. Jag tror fler skulle ha möjlighet att ha en fäbod då om man hade               
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någonstans där man kunde tillsammans hysa in dem på vintern och           
avlöna någon som skötte om dom därför att samhället ser ut så idag att              
det är otroligt svårt att leva på få mjölkande djur samtidigt är det             
mjölkningen som är liksom grundstommen i allt fäbodbruk anser jag. 

 
Att fäbodbruk tillhör framtiden råder det inga tvivel om bland mina respondenter. Mats             
menar att vi i all framtid inte kommer kunna förlita oss på att det går att köpa mat dygnet runt                    
och att den ska kunna gå att importera från andra sidan jorden. “Om Putin vaknar upp på fel                  
sida imorgon så kan han ställa till så att bensinen kostar 70 kronor per liter och då sitter vi                   
där, och då måste vi producera vår egen mat” säger han. Ingela säger att hon tror att                 
fäbodbruk är framtidens brukande eftersom det är det enda sättet att skapa en hållbar värld på.                
Utmarken, menar hon, är idag en nästan outnyttjad resurs. “Det börjar på och komma men det                
går att göra mycket, mycket mer”. Susanne uttrycker istället hennes tro på framtiden i              
klimataspekter: 
 

Jag tror det finns framtid och jag tror att, det tråkiga är väl kanske att ju                
svårare det kommer att bli med livsmedelsförsörjningen i Europa och i           
andra världsdelar, ju större, ju viktigare kommer våran potential att bli.           
Det är jag ganska övertygad om. Det kommer att bli klimatflyktingar,           
det kommer att bli klimatförändringar som gör att våran potential av           
betesmöjligheter kommer att bli omvärderat. 

 
 

4.9 Vad är en fäbod enligt fäbodbrukarna? 
Slutligen kommer här ytterligare en kategori som framträtt vid min bearbetning av            
intervjuerna med fäbodbrukarna, en kategori som inte finns med i den sammanfattande            
figuren i början av resultatet, nämligen hur fäbodbrukarna själva uttryckt hur de definierar             
fäbodbruk och vilka som är fäbodbrukare. Den fråga som dominerar respondenternas           
definition av fäbodbruk är samma fråga som splittrar både myndigheter och brukare i Camilla              
Erikssons avhandling, nämligen den om huruvida fäbodbruket ska vara traditionellt eller ej            
och om det kan kallas fäbodbruk trots att det inte har någon mjölkproduktion. De flesta av                
respondenterna anser dock att för att kallas fäbodbruk krävs någon form av mjölkberedning             
på fäboden. Mats uttrycker det: 
 

Ett fäbodbruk är att använda fäboden för matproduktion. Att ha          
mjölkande djur som betar i skogen och man tar reda på mjölk och gör              
smör och ost och messmör. Och sen, idag har det kommit så mycket             
tyckande och tänkande utifrån som har förvridit, liksom, fokus och rört           
ihop begreppen, och folk idag vet inte vad en fäbod är. Kommer du till              
västsverige, kommer du neråt Göteborg så vet dom inte vad det är för             
skillnad på ett härbre och en fäbod. Dom kallar fäboden för härbre och             
dom förstår inte, alltså, dom förstår inte att en fäbod är en by eller en               
gård som är uppbyggd enbart för sommarbruk. Utan dom tror att det            
handlar om en liten by bara. Så att det, kunskapen idag är så väldigt låg               
om fäbodar. 
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Mats menar alltså att människor som inte har en aning om vad fäbodbruk är bidrar till att röra                  
till begreppet men att det i grund och botten rör sig om att använda till fäboden till                 
mjölkproduktion. Han menar även att det fäbodbetesstöd som betalas ut är med och bidrar till               
en förvirring kring begreppet fäbodbruk eftersom det inte enbart ges till mjölkande gårdar             
utan även till skogsbete.  

 
Däremot så har man nu med bidragen bara fokuserat på biologisk           
mångfald och då, då är det, och så har man inte delat upp det så det är                 
skillnad mellan skogsbete och fäbodbruk utan man rör ihop allting och           
då försvinner all gammal kunskap och det tror jag är farligt. Och det är              
skillnad. För du använder inte fäbod mer än som ett nummer på ett             
papper. För fäbodbruk, det handlar om kunskapen om samspel mellan          
djuren, mellan oss människor och djuren och naturen för att producera           
mat och producera mat på ett hållbart sätt, det är fäbodbruk, men att bara              
ha skogsbete är inte fäbodbruk.  

 
Helhetstänket kring fäbodbruk och dess relation mellan människa, djur och miljö tänker alltså             
Mats ligger i mjölkproduktion och därmed i det traditionella fäbodbruket. Susanne är just en              
sådan fäbodbrukare Mats syftar på när han talar om skogsbete. Hon driver inte någon              
mjölkproduktion på sin fäbod men kallar sig ändå fäbodbrukare och arbetar aktivt i frågor              
rörande fäboden. Hon är själv mycket medveten om diskursen kring hur fäbodbruk bör se ut               
som råder även fäbodbrukarna emellan och om den diskursen skriver hon i ett mail till mig:  
 

Inom fäbodrörelsen diskuterar vi detta i oändlighet; vem är fäbodbrukare          
eller inte. Inom lantbruksnäringen i övrigt talar man ju inte om storleken            
på samma sätt utan man talar om produktionsinriktningen [...] Då borde           
även fäbodbrukare kunna ha olika profil, inriktning och storlek på sitt           
företag. [...] Historiskt var ju mjölkproduktionen viktig eftersom betet på          
utmarken var det som bidrog till att utveckla konserveringsmetoderna till          
ost och annat. Ska vi snava in begreppet så mycket idag så måste en              
riktig fäbodbrukare vara kvinna (gärna blond), ha mjölkproduktion med         
lantraser, klädd i folkdräkt och med ett leende koka kaffe till alla            
besökare. 

 
Susanne har alltså ett mer modernt tänk kring fäbodbruket och anser att det, precis som annat                
lantbruk, bör kunna ha utrymme till att vara flexibelt. För henne är det hon håller på med                 
fäbodbruk och hon anser att det är andra aspekter än just mjölkhanteringen som definierar              
fäbodbruket. Under intervjun med Susanne beskriver hon sin definition av fäbodbruk.  
 

Fäbodbrukare är en djurhållare framförallt då. Det kan vara en          
lantbrukare också men först och främst är det en djurhållare som           
använder sig av flexibelt betesbruk, säsongsbetonat betesbruk som har         
djuren på en hemgård och där ofta inte betet räcker till då på hemmaplan              
utan att man måste söka sig till säsongsbetesmarker. [...] Det var väldigt            
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välorganiserat, du måste ha en hemgård och du måste ha del i en fäbod.              
[...] Så, fäbodbruket för mig är väldigt välorganiserat optimerat         
betesbruk, traditionellt.” 

 
De flesta av de fäbodbrukare jag intervjuat har som tidigare nämnt varit av samma åsikt som                
Mats som menar att det inte är något fäbodbruk utan mjölkproduktion. Ingen av             
respondenterna utöver Susanne har uttryckt samma tydliga bild av fäbodbruk som någonting            
bortom mjölkhanteringen, men Helge som själv har getter och kor och tillverkar ost anser inte               
nödvändigtvis att skogsbete inte kan vara fäboddrift utan att det helt enkelt kan handla om ett                
modernt fäbodbruk.  
 

Men det är ju så väldigt olika fäboddrift nuförtiden. Man kan ju ha             
hundra kor som inte är van att vara där. Så jag vet inte jag, men det är                 
väl en modern fäboddrift då. Men det är ju inte en traditionell. 

 
Kan modernt fäbodbruk i sådana fall drivas i storskalig form? Mats formulerar sina tankar              
kring detta. “Du skulle kunna driva det storskaligt men kunskapen den finns i det småskaliga               
och det är kunskapen som är det viktigaste och att den finns kvar.” Han antyder att relationen                 
med djuren går förlorad i storskaligt lantbruk och att kunskapen om hur man till exempel gör                
om ett djur blir sjukt. Det går inte bara att ersätta ett djur med vilket som helst utan det ska                    
fungera väl i fäboden. Vid småskaligt bruk bevaras den gamla kunskapen om hur man ska               
agera i en sådan situation Han har läkt sår på många av sina djur med hjälp av enbart kåda                   
och anser att det är bättre än all antibiotika i världen, men i myndigheternas ögon menar han                 
att när han använder sig av de kunskaperna är         
han “superkriminell”. Han står dock bestämt      
fast vid att det är i det småskaliga kunskapen         
finns, att det är så fäbodarna bevaras. 

Trots meningsskiljaktigheter internt bland     
fäbodbrukarna menar dock Susanne att det      
inte finns någon konflikt dem emellan.      
Splittringen har myndigheterna skapat för att,      
liksom Mats uttrycker det, placera in dem i ett         
fack. Diskussionen uppstår alltså just när      
myndigheterna försöker definiera dem.    
Brukarna själva ser dock inget problem i att de         
definierar sin verksamhet på olika vis utan       
respekterar varandra.  
 
 
Foto 4. Mjölkning av fjällkorna i fäjset i Skallskogs 
fäbod, Leksand. Foto: Sara Engstad  
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Att sprida en bild om att fäbodbrukare är osams är något Susanne menar är till gagn enbart                 
för myndigheterna så att de slipper ta tag i problemet som enligt Susanne inte hade behövt                
finnas. Hon säger att splittringsfrågan snarare handlar om en hanteringsfråga och om            
orättvisor i systemet. 

5. Analys med fenomenografiska förtecken och 
diskussion 
Fokus i den fenomenografiska ansatsen ligger på att ta fram skillnader i uppfattningar om              
företeelser, fenomen och händelser. Fenomenografin hjälper forskaren att särskilja dessa          
skillnader utan att inskränka valmöjligheterna, men bidrar till att identifiera de viktigaste            
skillnaderna och synsätten utifrån kategorisering. När nu samtliga kategorier har redovisats           
och diskuterats är nästa steg att koppla samman de olika synsätten med de teorier och utifrån-                
och in-perspektiven på det som studeras. Detta innebär att organisera de sista stegen i              
analysen utifrån begreppen uppfattning, det vill säga teorier om kulturarv och hur stat och              
myndigheter definierar fäbodbruk, och begreppet utfallsrum som i detta fall utgörs av            
fäbodbrukarnas egen uppfattning om vad fäbodbruk är. I analysen kommer jag även föra en              
diskussion kring de resultat som framkommit för att sedan presentera i en rubrik som              
sammanfattar min diskussion.  
 

 
Figur 5. Uppfattning och utfallsrum. Källa: Egen bearbetning utifrån Dahlgren och Johansson (2015),             
Fenomenografi. I Fejes och Thornberg (red.) Handbok i kvalitativ analys.  
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5.1 Fäbodbruk som kulturarv 
Inom kritiska kulturarvsstudier är det viktigt att tidigare marginaliserade människor i           
skapandet och förvaltandet av kulturarv får komma till tals. Detta eftersom det i nuläget mest               
är västerländska experter och en ekonomisk och kulturell elit som får komma till tals vad               
gäller kulturarv och att en ålderdomlig syn på kulturarvet därmed råder. Detta bekräftas i              122

Tunóns artikel Traditionell kunskap och lokalsamhällen där han skriver om konventionen om            
biologisk mångfalds implementering i svensk lagstiftning. Han skriver att svensk          
kulturmiljövård snarare fokuserar på fossila utdöda miljöer än att på levande kulturmiljöer            
som är på utdöende, i vilka fäbodbruk räknas in. I och med min studie låter jag, enligt den                  123

kritiska kulturarvsanalysen, marginaliserade människor komma till tals. Fäbodbrukarna är i          
allra högsta grad med och skapar och förvaltar ett kulturarv men verkar än så länge inte ha                 
tolkningsföreträde kring definitionen av detta. I och med detta uppfyller studien även det             
kriterium inom den kritiska kulturarvsstudien som kräver en demokratisering av kulturarvet.           
Detta tolkar jag som att fäbodbrukarna själva bör ges rättigheten att få tolka det kulturarv de                
ägnar sig åt och att definitionen inte enbart ska överlämnas åt myndigheter. Den kritiska              
kulturarvsstudien kräver dessutom att dialogen och debatten mellan forskare, kulturutövare          
och samhällen utvecklas. Jag anser att denna studie kan användas som inkörsport till             124

sådana diskussioner i och med att jag genom forskarens ögon ser brukarens perspektiv och              
kopplar ihop detta med frågor som rör myndigheter och samhälle. 

Fäbodbruket räknas idag inom konventionen för immateriellt kulturarv just som ett sådant.            
Dock råder det splittringar i hur fäbodbruket som kulturarv bör se ut, såväl från               125

myndighetshåll samt från fäbodbrukarna själva. Susanne har mötts av dessa frågeställningar           
från båda håll. I kontakt med naturvårdsverket menar hon att hon stött på fördomar i stil med                 
att hon har kylskåp och därmed inte kan vara en riktig fäbodbrukare. Detta trots att det enbart                 
verkar vara ett ytterst fåtal fäbodbrukare som lever precis som på 1800-talet. Många sköter              
exempelvis mjölkningen med hjälp av dieselaggregat. Fäbodbrukarna lägger desto större vikt           
vid att bevara gamla och traditionella kunskaper om matproduktion och om nyttjandet av det              
lokala utmarksbetet för att kunna driva en optimal produktion utifrån rådande förutsättningar.            
Eva säger att vara flexibel och utvecklas är det som kommer få fäbodbruket att överleva och                
att verksamheten därmed inte kan se ut som den alltid gjort. Det går inte enbart att agera                 
museum menar hon. Just detta med att ett kulturarv ska agera museum är något som den                
kritiska kulturarvsstudien även ifrågasätter. Kulturarvsforskningen bör blandas ut med         
forskning om minnet, offentlig historia, samhälle, turism, planering och utveckling enligt           
Association of Critical Heritage Studies. Enligt min mening omfattas fäbodbruket av alla            126

dessa värden. Fäbodbruket speglar såväl dåtidens som nutidens Sverige och skulle troligtvis            
inte finnas idag om det inte utvecklats med tidens gång. Frågan är om fäbodbrukets värde               
som kulturbärare verkligen utmanas då moderna inslag implementeras i bruket? Att           

122 Association of Critical Heritage Studies, u.å.  
123 Tunón, 2004, VI.  
124 Association of Critical Heritage Studies, u.å. 
125 Institutet för språk och folkminnen. Fäbodkultur. 
126 Association of Critical Heritage Studies, u.å. 
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fäbodbruket enbart finns till som museum och bevarande av folkminnen stämmer inte            
överens med fäbodarnas historiska syfte som är att optimera jordbruket och ta tillvara på              
lokala resurser i form av utmark. Således bör det ligga en sanning i Evas ord om att                 
fäbodbruket bör vara flexibelt. Om inte borde frågan ställas vilket århundrade som ska vara              
mallen för dagens fäbodbruk. Om inga moderniteter såsom dieselaggregat och kylskåp får            
användas borde kanske även separatorn förbjudas. Jag anser i och med min            127

fenomenografiska tolkning att fäbodbrukets kulturhistoriska värde snarare bör ligga i dess           
småskalighet och i den kunskap som finns bevarad i och med bruket och de traditioner av                
bland annat mathantverk som det är bundet med. Detta är även viktiga kunskaper att bevara               
inför framtiden då rådande klimatsituation ställer krav på en mer hållbar           
livsmedelsproduktion. I synnerhet gäller detta då vi behöver ställa om till en fossilfri livsstil              
vilket även Westman och Tunón nämner i sin artikel. Det är inte historiskt försvarbart att               128

bevara fäbodarna som museum. Viktigast av allt är dock att det kulturarv som fäbodarna              
innebär definieras av dem själva eftersom det är de som innehar dessa kunskaper. Inte av               
myndigheter som inte har insikt i hur fäbodbruket fungerar.  
 

5.2 Fäbodbruk ur en socialkonstruktivistisk synvinkel 
Socialkonstruktivismen intresserar sig av att finna intersubjektiva sammanhang, det vill säga 
att få fram hur en grupp förstår ett särskilt sammanhang och uppmärksamma denna grupp på 
deras inflytande över detta sammanhang.  I denna studie har den studerade gruppen utgjorts 129

av fäbodbrukare och det intersubjektiva sammanhanget av fäbodbruk. Det intersubjektiva 
sammanhanget fäbodbruk kallas enligt Berger & Luckmanns teori istället för institution. 
Institutionen fäbodbruk 
har enligt deras teori 
bildats genom att flera 
människors vanor 
slagits samman och så 
småningom spridits till 
andra människor som 
inte själva varit med 
och utformat dessa. På 
så vis har fäbodbruket 
externaliserats.  130

 
 
 Figur 1. Berger & Luckmanns teori. Omarbetad version av figur från Barlebo 
Wenneberg. Socialkonstruktivism - Positioner, problem och perspektiv, 2010, 72. 

127 Separator är en handdriven maskin som separerar grädden från mjölken som underlättat vid mjölkproduktion               
sedan slutet av 1800-talet och är ett självklart inslag på många fäbodar idag. 
128 Westman, Anna och Tunón, Håkan, 
 Kulturarv och hållbar utveckling, 2010. 
129 Hoffmann, 2009.  
130 Barlebo Wenneberg, 2010,  72 
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Objektivering är vad som sker i nästa steg då uppfattningen om fäbodbruket existerar oavsett 
vilka som ägnar sig åt det. Oavsett om en individ motsätter sig dessa vanor kommer 
fäbodbruket bestå av en kollektiv överenskommelse om vad det omfattas av. Efter att en 
objektiv verklighet skapats internaliseras överenskommelsen om vad fäbodbruk är in i 
individerna som fäbodbruket omfattas av och dessa har då blivit till sociala individer formade 
inom fäbodbruket.  Dessa personer väljer att följa dessa vanor för att undvika den kognitiva 131

dissonans som uppstår i situationer som inte hör hemma inom fäbodbruket och därmed 
påverkas deras flexibilitet av det tidigare generationer har lärt dem.  Inom 132

socialkonstruktivismen finns inga moraliska värderingar inbyggda och därmed inte verktyg 
kring vad som kan tolkas som bra eller dåligt, men moraliska övertygelser och etiska 
åtaganden från underliggande uppfattningar kan synliggöras  vilket nästa rubrik kommer 133

handla om.  

5.2.1 Fäbodbrukarnas möjlighet att påverka begreppet fäbodbruk 
Då fäbodbruk har en historia som sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden har ingen av                 
mina respondenter själv varit med och skapat institutionen fäbodbruk, men de är samtliga en              
social produkt av fenomenet. De är därmed också av en generell överenskommelse om             
detsamma då de alla anser sig hålla på med någon form av fäbodbruk, även fast alla inte                 
identifierar sig som fäbodbrukare. Denna överenskommelse kommer dock alltid vara en           
produkt av interaktion mellan människor och ett kollektivt handlande utifrån detta vilket i             134

sin tur betyder att vanorna som studeras inom konstruktivismen inte gör antaganden ur en              
historisk synvinkel utan om hur de utförs i detta nu. Med andra ord har fäbodbrukarna en                135

möjlighet att tillsammans omdefiniera vad fäbodbruket består av idag och ger dem alltså,             
enligt ett av socialkonstruktivismens syften, möjlighet att omstöpa betydelsen av fäbodbruk           
genom deras kollektiva handlande. Det kollektiva handlandet ser enligt denna studies           136

resultat dock olika ut beroende på vilken respondent jag talat med. Vissa anser exempelvis att               
fäboden måste ha mjölkande djur för att verksamheten ska få kallas fäbodbruk medan andra              
brukare att det enbart behöver handla om välorganiserat optimerat betesbruk. Dessa           
splittringar i uppfattningen om vad fäbodbruk är leder till bristande legitimering.           
Legitimering är det som, enligt Berger & Luckmanns teori, är viktigt för att fenomenet ska te                
sig meningsfullt och inte framstår som uppkommet genom en slump. I teoriavsnittet skrev jag              
ett exempel om att det krävs en kollektiv uppfattning om att en sedel är av ett visst värde                  137

för att den ska kunna uppfylla sitt syfte. Detta kan även tillämpas på fäbodbruket. I mitt                
resultat har det emellertid framkommit att syftet med fäbodbruk är svårt att definiera. Vissa              
brukare, som Lars, lägger stort värde i fäbodens kulturarv och att den ska se ut som den gjort                  

131 Barlebo Wenneberg, 2010,  72 
132 Barlebo Wenneberg, 2010, 71-73. 
133 Hoffmann, 2009. 
134 Nationalencyklopedin, Konstruktionism, u.å. 
135 Hoffmann, 2009. 
136 Nationalencyklopedin, Konstruktionism, u.å. 
137 Barlebo Wenneberg, 72. 

50 



 

förr och att det inte är gjort för att inbringa inkomst medan andra, som Hedda, ser det som en                   
publik verksamhet som inbringar inkomst till såväl henne som flera anställda samtidigt som             
det bevarar kulturarvet.  

Diskussioner finns även kring om fäbodbruket finns till för dess värde för den biologiska               
mångfalden eller i egenskap som immateriellt kulturarv. Utifrån detta har en diskurs uppstått             
kring om det bör finnas mjölkhantering på fäboden eller om det räcker med att enbart ha                
betande djur. Denna splittring nämns redan i studiens problemformulering som något som är             
viktig att reda ut eftersom detta underlättar vid utformningen av stödsystemen som ska stötta              
fäbodbruket. Detta bekräftas av Susanne som menar att meningsskiljaktigheterna inte är ett            
problem internt mellan fäbodbrukarna utan att de respekterar varandras olika verksamheter.           
Problemet uppstår just i kontakt med myndigheterna. Då det är svårt att definiera vad som är                
fäbodbruk och vem som är fäbodbrukare är det komplicerat att veta vilken verksamhet som är               
skyddsvärd och vilka som borde berättigas stöd. Hamnar stödet hos verksamheter som inte             
anses vara fäbodbruk anser jag att fäbodbegreppet riskerar att lakas ur och förlora dess              
innebörd. Det kollektiva handlandet som är en viktig aspekt av den socialkonstruktivistiska            
teorin riskerar alltså att snarare definieras av myndigheterna än av de sociala individerna             
inom institutionen fäbodbruk. Detta är något som krockar med den kritiska kulturarvsstudien            
vars syfte är att låta marginaliserade människor i skapandet och förvaltandet av kulturarv får              
komma till tals.  138

Tunón et al. skriver att fäbodbruk är punkten där olika intressen möts. Detta är något som                 
kan bekräftas enligt de diskurser som framträtt i min empiri. Tunón et al. menar att det därför                 
är viktigt att en genuin dialog skapas mellan intressenter, myndigheter och främst            
fäbodbrukarna. Fäbodbrukarna bör själva stå i centrum för dialogen eftersom det är deras             
kunskap som vilar på traditionell och lokal kunskap, inte sällan sedan generationer tillbaka,             
och det är denna kunskap som är kärnan i fäbodbruket och gör att de värden fäbodbruket                
bidrar med upprätthålls.  139

I problemformuleringen ställde jag den retoriska frågan “är det stödsystemen som ska             
styra vad fäbodbruk är eller fäbodbruket som ska styra stöden?”. I dagens läge betalar              
myndigheterna ut fäbodbetesstöd som inte är anpassat för den småskaliga verksamhet det            
faktiskt är. Det betalas exempelvis ut utifrån kvantitativa beräkningar som hur många            
djurenheter en fäbodbrukare har, trots att den allmänna uppfattningen om fäbodbruk är att             
fäbodbruk rör sig om ett småskaligt bruk. Detta är ett problem som även diskuteras i               
Erikssons avhandling. I min mening gynnar myndigheterna därför ett bruk med många            
djurenheter och missgynnar de brukare som ägnar sig åt sitt bruk av ideologiska skäl.              
Fäbodbruket riskerar på grund av detta kvantitativa räknesätt att gå över i en allt mer               
storskalig produktion och begreppet fäbodbruk riskerar att definieras av myndigheter istället           
för av brukarna själva. Frågan är hur mycket brukarna har att säga till om gentemot               
myndigheterna om hur stöden bör betalas ut och därmed hur definitionen av fäbodbruk             
utvecklas. Lyckas fäbodbrukarna definiera sig själva kan emellertid jag inte se annat än att              
deras arbete gentemot myndigheterna åtminstone skulle underlättas. Dock är det en svår och             

138 Association of Critical Heritage Studies, u.å. 
139 Tunón et al., 2013. 
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personlig fråga då fäbodbrukarna är få: Hur bestäms vem som ska innefattas av begreppet              
fäbodbruk och vem som ska uteslutas? Enligt den socialkonstruktivistiska teorin står det i alla              
fall klart att fäbodbrukarna åtminstone inte behöver stå fast vid historiska definitioner utan             
kan bidra till en förändring, och kanske till och med en förbättring av det som definieras som                 
fäbodbruk.  

5.2.2 Definition av fäbodbruk 
Under den förra rubriken diskuterade jag kring de splittringar som finns kring fäbodbruket             
som fenomen. Under denna rubrik tänker jag istället ägna mig åt likheterna, de som enligt               
socialkonstruktivismen krävs för att fäbodbruket som institution ska kunna existera.  

Att fäbodbruk bör handla om djurhållning i utmarken är samtliga brukare överens om. Det               
är djuren som styr dygnsrytmen och utgör själva centret i fäboden. Att fäbodbrukarna ser sina               
djur som värdefulla och unika individer är också ett gemensamt tema som framkommit             
genom min empiri. Det är viktigt att skapa en relation med djuren och att de fungerar i                 
fäboden för att verksamheten ska fungera. Detta är baserat på att alla mina respondenter har               
ett relativt fåtal djur då det säkerligen underlättar att skapa denna relation till djuren. Det               
finns dock de som kallar sig fäbodbrukare som har ett större antal djur vilket möjliggörs               
genom att bedriva köttproduktion på fäbodens utmarksbete och att de därför inte behöver             
lägga ner arbetstid på mjölkning och tillverkning av produkter. De är möjligtvis av en annan               
åsikt. Utöver djurhållningen skiljer sig fäbodbrukarnas verksamhet åt, både vad gäller           
inriktning på produktion och hur de inbringar inkomst. De allra flesta tar emot EU-stöd, men               
inte alla. Några har fokus på storskalig turism medan andra driver bruket i             
självhushållningssyfte. De flesta driver sitt eget bruk på sin egen mark medan andra är              
anställda på fäboden eller driver det i kollektiv form. En gemensam nämnare för alla brukare               
skulle dock kunna vara att alla flyttar med korna till utmarken på sommaren och bor med dem                 
där. Undantagsfallet bland mina respondenter är dock Linn som visserligen inte har startat             
upp sitt fäbodbruk än men när hon gör det tänker göra precis som nu och bo i fäboden året                   
om. Enligt myndigheternas definition räknas hon därför inte som fäbodbrukare eftersom           
fäboden inte får användas som permanentbostad om hon ska kunna få fäbodbetesstöd.   140

“Jag lever inte nära naturen, jag lever med naturen, och med året, med årstiderna” säger                
Mats om livet som fäbodbrukare. Det om något är en gemensam nämnare för mina              
respondenter. Det är många som uttrycker sig i termer om att de lever i ett samspel mellan                 
djur och natur och känner att de är hårt sammankopplade till naturen. När de pratat om detta                 
under intervjuerna har de talat om det har de sagt det med lysande ögon och varm entusiasm.                 
Att få vara en del av naturen anser de är en värdefull möjlighet de har som inte andra får                   
uppleva. Att få leva ett enkelt liv med vad naturen har att ge är också något som lockar. De                   
trivs med att säga nej till bekvämligheter under sommarmånaderna och med att få arbeta med               
kroppen och händerna. Det är ett slitigt jobb men de mervärden arbetet ger dem får dem ändå                 
att fortsätta. Gemensamt mellan brukarna är även att de ägnar sig åt fäbodbruket för deras               
egen skull, för att de brinner för det. Det verkar som att de ser sitt brukande som ett kall                   

140 Jordbruksverket, Villkor för fäbodar, 2019.  
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snarare än ett arbete, särskilt med tanke på att det är ett året runt-jobb som det är svårt att göra                    
ekonomisk vinning på. Detta anser jag vara något som liknar det Berger & Luckmann kallar               
reifikation som skapas genom legitimering av institutionen fäbodbruk och får den att verka             
som något annat än en mänskligt skapad produkt. Snarare som något övermänskligt, något             
som får brukarna att känna att det inte hade kunnat vara på något annat sätt.   141

Kulturarvet är viktigt att bevara menar mina respondenter. I och med att det idag finns så                 
få fäbodbrukare verkar ett flertal se som plikt att bevara den kultur och kunskap som finns                
inom fäbodbruket. Vad som innefattas av kulturarvet går dock att diskutera. Enligt Larssons             
avhandling om fäbodbrukets historia definierar han fäboden som en specialiserad kvinnlig           
arbetsplats vilket även bekräftas i Rytkönens “Jag är en fäbodjänta” - Arbetsdelning,            142

institutioner, företagande och identiteter inom gårdsnära mejerihantering igår och idag.          
Rytkönen skriver att den gårdsnära mejerihanteringen både varit, men än idag är            
kvinnodominerad, något jag enligt min empiri kan dementera. Respondenterna i min studie            143

håller visserligen med om att fäbodbruket historiskt sett är en kvinnlig arbetsplats, men att              
detta inte är något fäbodarna idag präglas av. De menar snarare att det är viktigt med ett bra                  
samarbete för att kunna driva verksamheten. Vissa samarbetar med sin partner och andra med              
hjälp av sina barn eller med hjälp av volontärer. Susanne säger att fäbodbruket är mycket mer                
jämställt idag och att fäbodbrukare överlag är väldigt öppensinnade och inte förväntar sig att              
fäbodarna ska brukas av en viss sorts person. Vem som helst som är intresserad är               
välkommen.  

Något som måhända inte definierar fäbodbruket men underlättar är gemenskap, både med             
varandra och med omgivande samhälle. Utan samhällets acceptans är det svårt att ha djur på               
utmarksbete eftersom det är få fäbodar som är helt isolerade från andra människor. Djuren              
kan, som Hedda uttrycker det, ibland trampa sönder någons gräsmatta. Det är viktigt att              
djuren inte stängs in utan att grannarna stänger dem ute och utan samarbete är detta inte                
möjligt. På så vis går det att urskilja ett tema kring att fäbodbruk kräver samarbete även med                 
folk utifrån vilket kan ses som en definition. Även sinsemellan är det viktigt för brukarna att                
samarbeta för att utbyta kunskaper, även internationellt. Det nationella och internationella           
arbetet är även viktigt för att hitta nya styrkor och möjligheter till fäbodbruket. Inom              
familjerna är samarbetet också viktigt eftersom fäbodbruk kräver ett byte av livsstil under             
sommarmånaderna där de saknar de flesta av moderna bekvämligheter.  

Framtiden oroar många brukare då fäbodbruken är så få och brukarna så gamla. De enas                
ändå kring att fäbodbruk är ett framtidens jordbruk och de upplever mer och mer att intresset                
för fäbodbruk växer. Westman och Tunón menar att vi kommer få användning för             
fäbodbrukets kunskap, som är praktisk och erfarenhetsbaserad, i kombination med dagens           
vetenskap och teknologi, något som brukarna är eniga i. Många av brukarna ser dessutom ett               
behov av att fäboden bör drivas under andra former för att kunna överleva. Britta menar att                
fler personer bör bytas av för att orka med det arbete som krävs. Därför passar Edith och                 
Olles kollektiva fäbodbruk som ett bra exempel på hur framtidens fäbodbruk skulle, och             

141 Barlebo Wennberg, 2010, 71-73. 
142 Larsson, 2009, 102. 
143 Rytkönen, 2017, 102-103. 
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kanske i allt högre grad borde, se ut. Jag delar den åsikt de flesta fäbodbrukare har om att det                   
bland gemene man inte är en möjlighet att vara uppbunden med djur året om för att sedan                 
vara bunden till fäboden hela sommaren. Ett kollektivt fäbodbruk skulle troligtvis locka fler             
till fäboden och ge än fler chansen att tillskansa sig den nödvändiga kunskap för framtiden               
Westman och Tunón nämner. Eftersom det ligger i hela samhällets angelägenhet att bevara de              
miljö- och kulturvärden fäbodbruket bidrar med borde det ligga i kommuners och            
länsstyrelsers intresse att ansvara för ett sådant fäbodbruk. Om inte annat borde det som Edith               
föreslår erbjudas: att kunna bistå med kor som lånas ut under sommarsäsongen och under              
vintern sköts av lantbruksskolor i kommunal regi.  
 

5.3 Svårigheter med fäbodbruk 
Under denna rubrik analyserar jag det resultat som delvis besvarar forskningsfrågan om vilka             
möjligheter och svårigheter brukarna ser med fäbodbruk. 

5.3.1. Svårigheter med definition 
Många av mina fäbodbrukare uttrycker sig i termer av att det krävs att man är lite speciell för                  
att kunna driva ett fäbodbruk. Det krävs alltså en viss vilja och en viss personlighet. För Eva                 
är till och med fäbodbrukare, eller “bukulla” som hon själv kallar det, hela hennes identitet.               
Som Eriksson skriver i sin avhandling, och som flertalet fäbodbrukare uttrycker det, är det              144

dock svårt att ge dem ett särskilt skydd i egenskap av fäbodbrukare eftersom det är en svårare                 
identitet att definiera. Precis som jag skrev under rubriken Fäbodbrukarnas möjlighet att            
påverka begreppet fäbodbruk är denna abstrakthet av begreppet inget problem för dem själva             
enligt Susanne. Definitionsfrågan är ett problem som åläggs dem från myndighetshåll så att             
myndigheterna slipper ta tag i frågan. Detta gäller även samerna. Det är enbart de renägande               
samerna som innehar särskilda rättigheter från myndighetshåll, detta trots att det är en mer              
lättdefinierad grupp. De renägande samerna har dock dessa rättigheter i egenskap av att de              
brukar marken på traditionellt vis, borde då inte även fäbodbrukare ha dessa rättigheter?             
Liksom Eriksson uttrycker det har fäbodbruket trots allt mer gemensamt med samernas bruk             
än med konventionellt jordbruk och borde därför ges samma rättigheter trots att de är svåra               
att definiera. Detta borde kunna ske utan att samernas status som ursprungsfolk urholkas             
eftersom det är brukningsmetoderna som definierar stöden. Fäbodbrukare skapar mervärde          
och behövs både inom CBD (konvention om biologiskt kulturarv) och inom konventionen om             
skyddande av det immateriella kulturarvet. Inom CBD bidrar fäbodbruket med mervärden för            
naturen, miljön och för den biologiska mångfalden och inom konventionen om skyddande av             
det immateriella kulturarvet bidrar det med kulturhistoria och historisk kunskap. Således bör            
inte fäbodbruket från myndigheternas sida styras åt varken det ena eller det andra hållet, utan               
kanske bör stöden för fäbodbruket definieras utifrån dessa konventioner och betalas ut            
separat? Ett stöd för bevarande av biologisk mångfald och ett för förvaltandet av ett              
kulturarv. Definitionen av fäbodbruk bör inte ligga i huruvida fäbodbrukarna har kylskåp            
eller ej eller om fäbodbrukarna får sin inkomst genom sidoverksamhet, bidrag eller turism,             

144 Eriksson, 2013, 202.  
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utan i de värden fäbodbruket bidrar med, oavsett om de till större delen är till gagn för                 
biologisk mångfald eller förvaltande av kulturarv. Definitionsfrågan verkar idag inte bero på            
oenigheter fäbodbrukare emellan utan om myndigheternas oförmåga att hantera att          
fäbodbruket har fler värden än ett och hur stöttandet av detta ska regleras.  

5.3.2 Svårigheter med myndigheter 
Utöver hur definitionsfrågan påverkar fäbodbruket från myndighetshåll stöter fäbodbrukarna         
på en rad andra problem i deras kontakt med myndigheter. Ett problem de flesta måste               
hantera i eftersom de är beroende av myndigheterna för sin försörjning. Framförallt är det              
myndigheternas brist på förståelse inför den verksamhet fäbodbrukarna ägnar sig åt som            
präglar mina intervjuer då vi talar om myndigheter. Hedda säger att hon ett flertal gånger talat                
med myndighetspersoner som över huvud taget inte vet vad en fäbod är och Eva säger att hon                 
själv behöver lära upp den miljöinspektör som ska kontrollera hennes fäbodmejeri. Britta            
anser att lösningen på detta borde vara att de myndighetspersoner som ska ta beslut kring               
fäbodbruket själva borde komma och praktisera på fäbodarna. Troligtvis skulle          
beslutsfattningen gå snabbare och minska den administrativa bördan de flesta av mina            
respondenter uttryckt sig om. Representanter från myndigheter har överlag visat mindre           
intresse över fäbodbruket ju seriösare de blev i sina näringspolitiska frågor. Myndigheterna            
verkar således snarare motarbeta istället för att stötta det eftersom fäbodbrukare, som Mats             
säger, är bra på att ta hand om djur men inte är lika bra på administration. Menar                 
myndigheterna allvar med att de vill stötta fäbodbruket anser jag därför att den administrativa              
bördan bör lättas så att brukarna mäktar med att söka stöd för sin verksamhet och därmed                
stötta deras existens.  

Existerande regler är inte heller de anpassade efter fäbodbruket. Enligt Eriksson är det              
variationen av hävdtekniker som ger den största biologiska mångfalden men regelverken är            
teknifierade och kvantitativa vilket förnekar den enskilde tjänstemannen handlingsutrymme         
och begränsar fäbodbrukarnas handlingsutrymme och yrkesskicklighet. Det finns en poäng          145

i att reglerna är mätbara för att kunna se om fäbodbrukaren uppfyller stödets syfte och bidrar                
med de mervärden de vill åt, men reglerna bör ändå ta hänsyn till de omständigheter               
fäbodbruket existerar inom. “Människorna som sedan generationer ägnat sig åt detta vet hur             
man resurs- och energieffektivt producerar högkvalitativa livsmedel i marginalområden för          
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling” skriver Eriksson. Därmed ligger det            146

ytterligare en sanning i det Tunón et al. skriver om att en genuin dialog bör skapas mellan                 
intressenter och myndigheter. För att fäbodbruket ska överleva och kunna bidra med dess             147

mervärden som är baserade på gammal traditionell kunskap om en hållbar livsstil borde alltså              
deras ord väga tungt vid myndigheternas utformning av regler, om det stämmer att             
myndigheterna värnar om dessa värden.  

145 Eriksson, 2013, 217.  
146 Eriksson,  2013, 211. 
147 Tunón et al., 2013. 
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5.4 Sammanfattning av diskussion 
Fäbodbruk som kulturarv 
Kulturarvsforskningen bör blandas ut med forskning om minnet, offentlig historia, samhälle,           
turism, planering och utveckling enligt den kritiska kulturarvsteorin. Detta är alla värden jag             
anser att fäbodbruket uppfyller. Rådande kulturarvsforskning fokuserar på utdöda fossila          
miljöer istället på levande kulturmiljöer såsom fäbodbruk, detta gör att fäbodbrukets status            
som kulturarv utmanas när moderna inslag tillämpas i bruket. Jag anser att fäbodens roll              
historiskt sett inte varit att agera museum utan är att optimera jordbruket och ta tillvara på                
lokala resurser i form av utmark. Därför anser jag att fäbodbruket bör ges utrymme att vara                
flexibelt utan att för den sakens skull ifrågasättas som kulturarv. Jag anser att fäbodbrukets              
kulturhistoriska värde snarare bör ligga i dess småskalighet och i den kunskap som finns              
bevarad i och med bruket och de traditioner av bland annat mathantverk som det är bundet                
till. Det är även viktigt att kulturarvet fäbodbruk definieras av brukarna själva och inte av               
myndigheter som inte har insikter i hur fäbodbruket fungerar. Överlåts definitionsfrågan till            
myndigheter riskerar begreppet fäbod att urlakas och förlora sin innebörd. Min farhåga är att              
myndigheternas rådande definition av fäbodbruk gynnar ett bruk med många djurenheter och            
missgynnar de brukare som ägnar sig åt sitt bruk av ideologiska skäl. På detta sätt riskerar                
fäbodbruket att bli storskaligt. Lyckas fäbodbrukarna definiera sig själva tror jag att de kan              
underlätta myndigheternas arbete med att bevara fäbodbruket men jag upplever en osäkerhet            
kring om de kommer ta till sig av fäbodbrukarnas definition.  
 
Definition 
Jag delar många fäbodbrukares uppfattning om att organisationen kring bruket bör utvecklas            
till andra former för att kunna överleva då det skulle locka nya brukare som inte kan tänka sig                  
att vara bundna till fäboden hela sommaren och till djuren under resten av året. Detta skulle                
möjliggöra fler fäbodar i bruk och att fler får möjlighet att lära sig de kunskaper kopplade till                 
fäbodbruket som är viktiga att bevara i framtiden. En modern organisation av fäbodbruk kan              
röra sig av att de som brukar fäboden byts av, som i den kollektiva fäbod Edith och Olle är                   
verksamma inom. En annan lösning skulle kunna vara att kommunen kan låna ut kor under               
sommarmånaderna. 
 
Svårigheter med definition 
Renägande samer har rättigheter i form av ursprungsbefolkning och genom att de brukar             
marken på traditionellt vis. Fäbodbrukare är visserligen ingen ursprungsbefolkning och är en            
svårdefinierad grupp men bruket i sig drivs på traditionellt vis och därför bör även              
fäbodbrukare ges vissa rättigheter. Dessa rättigheter skulle kunna utformas utifrån          
konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Fäbodbruket bidrar såväl med           
värden för den biologiska mångfalden och deras existens motiveras både inom CBD och             
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konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Av dessa skäl bör inte            
myndigheterna styra fäbodbrukarna att välja sida mellan dessa två genom hur de reglerar sina              
ekonomiska stöd. Jag anser att de ekonomiska stöden för de mervärden fäbodbruket är med              
och skapar bör ske i två separata stöd där ett är utformat utifrån CBD och ett genom                 
konvention om skyddande av det immateriella kulturarvet. Definitionsfrågan är inte          
problematisk för fäbodbrukarna själva utan handlar om att myndigheterna har svårt att            
hantera att fäbodarna har fler värden än ett.  
 
Svårigheter med myndigheter 
Den administra bördan som åläggs fäbodbrukare när de söker ekonomiskt stöd är allt för stor.               
Skulle det vara lättare att söka stöden och låta fäbodbrukarna istället ägna sig åt det som är                 
kärnan i verksamheten tror jag det skulle gynna fäbodbrukets överlevnad och även locka nya              
fäbodbrukare. Den administrativa bördan skulle kunna minskas genom att myndighets-          
personer tillskansar sig mer kunskap om vad fäbodbruk innebär för att på så vis göra               
beslutsprocessen mer effektiv. Den skulle även kunna underlättas genom att fäbodbrukarna           
själva får vara med och utforma regelverken baserade på sin kunskap. När myndigheterna             
baserar regler utifrån kvantitativa mätmetoder istället för genom de kvalitativa värden           
fäbodbruket bidrar med riskerar fäbodbrukarnas viktiga kunskap om mark, djur och miljö att             
gå förlorad.  

6. Slutsats 
Vad är fäbodbruk ur brukarens perspektiv? 
Fäbodbrukets gemensamma nämnare är att det är småskalig djurhållning där sommarbetet           
sker på utmarkerna bortom hemgården dit fäbodbrukaren flyttar både sitt hem och sin  
verksamhet under sommarmånaderna. Verksamheten består av djurhållning med eller utan          
mjölkproduktion. Verksamheten och dess syfte ser olika ut beroende på brukare. Vissa har en              
inriktning mot turism och andra driver fäbodbruket i självhushållningssyfte. Fäbodbruk är i            
dagens läge svårt att livnära sig på och många av de som brukar fäboden gör det snarare av                  
ideologiska skäl än för att inbringa en stor inkomst. Fäbodbruk är baserat på traditionellt              
viktiga och bevarandevärda kunskaper för att optimera jordbruket vilket även sker på ett             
hållbart sätt. Fäbodbruket bidrar till bevarande av den biologiska mångfalden och är            
energieffektivt. Det är även en viktig bärare av ett immateriellt kulturarv. En fäbodbrukare är              
den som brukar fäboden. Identiteten som fäbodbrukare är svårdefinierbar till skillnad från            
samerna, men båda grupperna brukar jorden baserat på traditionell och lokal kunskap. En             
fäbodbrukare kan vara av vilket kön som helst även om fäboden traditionellt brukats av              
kvinnor. Den gemensamma nämnaren hos fäbodbrukare är att de är eldsjälar som tror på ett               
högre syfte kring det de gör som ligger bortom ekonomisk vinning. Fäbodbruket för dem är               
något som ger dem livskvalitet och mervärde.  
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Vilka utmaningar och möjligheter har fäbodbrukare utifrån brukarens perspektiv? 
En splittring råder kring definitionen om vad fäbodbruk och en fäbodbrukare är vilket inte är 
ett problem internt mellan fäbodbrukarna utan blir ett problem genom deras kontakt med 
myndigheter. Då fäbodbruket bidrar med värden som är viktiga inom såväl CBD, 
konventionen om biologisk mångfald, och viktiga värden inom konventionen om skyddande 
av det immateriella kulturarvet har myndigheterna svårt att utforma stöd som gynnar båda 
dessa värden eftersom fäbodbruket saknar en ordentlig definition. Ytterligare ett problem är 
okunskapen fäbodbrukarna möts av i sin kontakt med myndigheter då anställda på 
myndigheter inte alltid har kunskap om vad fäbodbruk innebär. Exempelvis har 
fäbodbrukarna störningar och angrepp från rovdjur vilket oroar dem, men deras oro tas inte 
på allvar av myndigheter. Denna okunskap speglar även av sig i regleringar av ekonomiskt 
stöd till fäbodbrukare. Reglerna är inte anpassade för småskaligt bruk och mäts genom 
kvantitativa mätmetoder, detta trots att fäbodbruk främst bidrar med kvalitativa värden. Ingen 
hänsyn har heller tagits till fäbodbrukarnas kunskap om mark, djur och miljö när reglerna 
utformats. Detta bidrar till att fäbodbrukarnas kunskaper går förlorade i och med att 
fäbodbruket tar en riktning utifrån myndigheternas bestämmelser snarare än genom 
fäbodbrukarnas välbeprövade kunskap och tradition. Fäbodbrukarna tror dock att fäbodbruket 
hör till framtiden och även fast de oroas över att fäbodbrukarna blir äldre upplever de att även 
yngre generationer börjar få upp intresset i och med klimatförändringarna och en stigande 
miljömedvetenhet. Fäbodbrukarna anser att de inte är i naturen utan är en del av naturen och 
att de på så vis är närmare det verkliga livet jämfört med andra yrken.  
 

6.1 Vidare forskning 
För att gå vidare med resultatet som framkommit i denna studie skulle jag önska att forskning                
gjordes på hur regelverk skulle kunna utformas för att på ett optimalt sätt gynna fäbodbruket,               
både vad gäller natur- och kulturvärden. 
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