
Socker
– en söt produkt, nu som då

De senaste åren har socker varit föremål för många hälsodis-
kussioner i media. I den här artikelserien får socker en lite an-
norlunda roll. Nämligen som produkt. Följ med och titta hur 
socker produceras och vad som händer vid sockerbitsmaskinen. 
Du får även ta del av en historisk tillbakablick och framtidens 
sockerproduktion. 
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Sockerbruket i Köpingebro läggs ner efter 112 år. Anledningen är ett 
beslut från EU där en ny sockerreform har antagits. Bruket i Örtofta 
och raffinaderiet i Arlöv är snart det enda som finns kvar av Sveriges 
sockerhistoria.

I Sverige produceras varje år ungefär 370 000 ton socker. Efter ett beslut som 
togs inom EU i november måste produktionen minska med ungefär 50 000 
ton. EU:s sammanlagda produktion ligger idag på drygt 20 miljoner ton per 
år, men ska minska med 6-7 miljoner ton.
Den kommande produktionsminskningen gör att Sveriges näst sista socker-

bruk tvingas till nedläggning. Tanken var från början att bruket i Köpingebro 
utanför Ystad skulle vara igång under resten av året och därmed ha en sista 
betkampanj i höst, men Danisco Sugar AB har fattat ett beslut som säger att 
bruket läggs ner redan under försommaren.
– Jag tror att många har känt att de vill göra den här sista kampanjen. Det 

handlar också om stolthet, att falla med flaggan i topp. Jag tror det hade varit 
viktigt för självkänslan. Nu blir det lite avhugget, säger Håkan Meijer, förråds- 
och inköpsansvarig, som jobbat på sockerbruket i 17 år, till Ystads allehanda.

Gammal reform förnyas
EU:s nya sockerreform innebär att alla medlemsländer ska minska överpro-
duktionen. Men de nya reglerna som träder ikraft första juli i år gäller inte 
bara produktionen. Enligt den gamla sockerreformen har sockerproducenter 
inom EU blivit garanterade ett visst pris på socker. Detta är en ersättning som 
betalas ut av EU. Den ersättningen är tre gånger högre än på världsmarknaden 
och ska därför nu sänkas med 36 procent.
Sedan 1960-talet har EU haft en gemensam sockermarknadsreglering. EU 

fastställer kvoter som visar hur mycket socker ett land får producera. Län-
dernas sammanlagda kvoter är dock större än konsumtionen inom EU. Det 
socker som blir över subventioneras för att sedan exporteras ut på världs-
marknaden, där det säljs till ett väldigt lågt pris. Till och med lägre än vad det 
kostar att producera, och lägre pris än vad andra länder kan sälja sitt socker 
för. På så sätt konkurrerar EU ut andra länder på världsmarknaden.
WTO, Världshandelsorganisationen, har haft stor inverkan på de nya reg-

lerna. För att fler länder ska få chans att konkurrera innanför EU:s gränser vill 
de öppna gränsen mellan EU och resten av världen.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är nöjd med reformen.
– Själva syftet med reformen är att öka konkurrenskraften i industrin och 

minska produktionen i EU, säger hon till TT.

Administrationen läggs ner
Varje dygn under betkampanjen avverkas i Örtofta, ungefär 16 700 ton betor 
som blir både strösocker till konsumenter och råsocker till Arlövs Sockerbruk 
där det raffineras. I sommar när Köpingebro läggs ner kommer Örtofta att få 
expandera.
Danisco som har monopol på den svenska sockermarknaden tvingas för-

utom bruket i Köpingebro även lägga ner administrationen vid Arlövs Sock-
erbruk. Tjänsterna kommer att delas upp på andra orter. Några kommer att 
flytta in hos raffinaderiet, andra förflyttas till Örtofta och ytterligare några 
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hamnar på Daniscos huvudkontor i Köpenhamn.
Sverige är i princip självförsörjande när det gäller socker och exporterar ca 

80 000 ton varje år. Det allra mesta socker vi förbrukar kommer från socker-
betan. Vi importerar dock råsocker framställt av sockerrör från Mauritius och 
Malawi för att producera olika råsockerprodukter.

Förbrukningen har minskat
Samtidigt som det beslutats om att produktionen ska minska visar siffror även 
på att förbrukningen av socker har minskat. I Sverige har konsumtionen se-
dan 1930-talet legat på omkring 44 kilo per person och år. Men under 2005 
minskade den siffran till 38,5.

Tabellen visar den årliga sockerpro-
duktionen i några av världens länder 
under 2004/2005. 
Land Miljoner ton
Braslilien 28,7
Indien 18,4
Kina 10,5
USA 6,8
Mexico 6
Australien 5,2
Thailand 4,3
Danmark 0,5
Sverige 0,4

Källa: www.fas.usda.gov/htp/sugar/su-
gar.html och Daniscos årsberättelse för 
2004/2005.



”Socker är vi�, inte blekt”
På ett rullande band kommer små vita sockerbitar i prydliga rader. De 
glider fram i raka linjer med 42 bitars bredd. Sekunderna innan har 
socker fuktats och pressats ihop till bitar som nu kommer åkande på 
bandet. Rad efter rad. Bit efter bit. Här tillverkas 1575 kilo bitsocker i 
timmen.

Rolf  Siversson står och tittar på alla bitar som kommer ut. Han har sett det 
förr. Rolf  har jobbat på Arlövs Sockerbruk i 35 år och är bland annat ansvarig 
för bitsockerproduktionen.
Vår promenad genom fabriken börjar med en underbar doft av choklad. 

Kakaobönans aromer fyller näsan när paketen innehållande florsocker med 
chokladsmak rullar förbi. Vissa dagar doftar det jordgubbar här, andra dagar 
citron.
I samma maskin paketeras andra florsockerprodukter och vaniljsocker med-

an den bredvid packar ”hårdare” socker såsom pärlsocker, råsocker och brun 
farin.
Bredvid den stora maskinen där sockerbitarna tillverkas står en annan som 

för stunden inte är igång.
– Den gör de här portionsförpackningarna med bitsocker som finns på ca-

féer, berättar Rolf. Det finns en skröna som påstår att han som konstruerade 
den maskinen blev så förtvivlad över att folk inte kunde öppna förpackning-
arna att han tog livet av sig. Men det är inte sant, försäkrar Rolf. Han dog en 
naturlig död för några år sedan.
Rolf  pratar med låg, lite försynt röst. Skånskan är ofrånkomlig här nere.

Stopp på bandet
När sockerbitarna har formats är de fortfarande lite fuktiga och måste åka ige-
nom en flera meter lång tork för att bli helt färdiga. Ett dovt brummade hörs 
när sockerbitarna åker in i torken och igenom en vägg. På andra sidan sorteras 
de nu torra och färdiga bitarna. Med hjälp av vakuumsugar förpackas bitarna 
i kartonger och fortsätter sedan sin resa på bandet.
– Det här är en kontrollväg och en metalldetektor som kartongerna åker 

igenom. Om någon metall eller något sådant skulle finnas kvar i något paket 
kastar vi bort det, förklarar Rolf.
Bitsocker som produceras vid Arlövs Sockerbruk exporteras bland annat till 

andra nordiska länder. Idag produceras ungefär tio tusen ton bitsocker per år. 
Produktionen har minskat kraftigt från 1960-talets början då siffran något år 
låg på ungefär sextio tusen ton, inklusive stor export.
De nypaketerade askarna med sockerbitar transporteras vidare på bandet. 

Plötsligt kommer inte paketen med jämna mellanrum. Rolf  tittar på en man 
med vit rock som sopar bort sockerbitar från golvet. Han tittar tillbaka på 
Rolf. Samtidigt tittar de på bandet med frågande uttryck. Deras blickar möts 
igen för att i nästa sekund återgå till bandet.
– Är det här? ropar Rolf.
Samtidigt upptäcker den andre mannen ett paket som fastnat, och lägger det 

åt sidan. Bandet börjar rulla igen och paketen transporteras längs kontrollvä-
gen och passerar metalldetektorn med jämna mellanrum.



Smuts i vaniljsockret
Strax före nio kommer Lars Nilsson till jobbet. Han har varit fabriksdirektör 
på bruket sedan 1987.
– Vill du ha kaffe? undrar Lars och väljer själv en espresso från maskinen i 

personalrummet.
Han tar med sig kaffet till kontoret. Det är stort och inrymmer skrivbord, 

ett mindre konferensbord, bokhyllor, två gigantiska gröna växter och en stil-
lastående moraklocka. På ena bokhyllan står några av de aktuella produkterna. 
Strösocker och sirap delar plats med råsocker och vaniljsocker. Det sistnämn-
da har funnits sedan 1991 och består av florsocker med äkta vanilj som liknar 
små svarta prickar.
– I början fick vi många samtal från missnöjda kunder som sa att det var 

skräp i deras vaniljsocker, berättar Lars.
Bakom skrivbordet hänger svartvita fotografier på Lars föregångare, tidigare 

fabriksdirektörer på Arlövs Sockerbruk.
– Mycket har hänt sedan dess, inte minst i klädväg, ler han.
Han är prydligt klädd i randig skjorta och berättar att förr hade man oerhört 

stor respekt för fabriksdirektörerna. De hade väldig makt, bland annat bero-
ende på att stora delar av orten var involverad i bruket. Lars utstrålar pondus, 
men samtidigt trygghet. Pedagogiskt börjar han rita upp hur produktionen 
går till på en whiteboardtavla och berättar vem som ansvarar för vad. Han 
talar med hög och klar röst och hade han inte hamnat här hade lärare varit ett 
passande yrke.

Sockerdeba�en påverkar produktionen
Lars berättar att sockerdebatten i media har påverkat produktionen som där-
med har minskat. Själv anser han att den enkla ekvationen ”äter du mer än 
vad du gör av med så går du upp i vikt” stämmer. Han tror inte att sockret är 
den enda boven i dramat. Trots att han omges av socker och befinner sig på 
ett sockerbruk är han själv inte någon storkonsument.
Sockerbolaget köptes upp av Danisco Sugar AB 1993 som nu äger alla kvar-

varande bruk i Sverige och Danmark.  Deras senaste produkt, Sweet and Less, 
måste anses ha påverkats av medias debatt. Den innehåller en blandning av 
råsocker och sötningsmedel.
Stämningen mellan arbetskamraterna är god och vid lunchbordet skämtar de 

om vilken plats i Skåne det är bäst att bo på. Lars är uppvuxen i Borås och ett 
fotografi med Elfsborgs aktuella fotbollslag inramat på väggen visar var han 
står i den allsvenska debatten. Konkurrensen är dock stor med tanke på de få 
kilometrarna till Malmö FF:s arena.
Många anställda har jobbat länge inom företaget.
– Danisco har alltid tagit stort ansvar för sin personal. I motgång som med-

gång. Och det ger ju en trygghet för de anställda, förklarar Lars.
Kaj Lilja har varit här sedan 1974 och är ansvarig för primärförädlingen vid 

Arlövs Sockerbruk. Det vill säga avsnittet som omfattar bland annat raffina-
deriet där råsocker blir vitt socker och sirap.
– Det där är en råsockerbil, säger Kaj och pekar mot 

en lastbil.
Lastbilen har kommit från bruket i Örtofta och ska 

strax lämna fabriksområdet. Chauffören har tömt fin-
malt betråsocker i en stor bassäng där det ligger likt 
snödrivor med en ljusbrun färg. Den söta doften spri-
der sig över området.



Snidade trappräcken och nitade pelare
Arlövs raffinaderi påminner om en stor labyrint. Stora utrymmen samsas med 
trängre gångar under samma tak. Man vet inte vad som döljer sig bakom nästa 
dörr. En del av fabriksbyggnaderna är gamla och härstammar från 1896 vilket 
kan skådas i interiören. Svarta, snidade trappräcken följer trapporna i flera 
våningar. Pelarna som håller upp bygget är röda och nitade. Kaj tittar på en av 
pelarna och lägger sin hand på den.
– Så här bygger man inte längre. Det hade man råd med på 1890-talet, men 

inte på 1990-talet, säger han med en suck.
I de nyare tillbyggnaderna är interiören stelare och utstrålar inte samma om-

sorg. På golvet finns utritade linjer. Ungefär som på en cykelbana där det är 
markerat vilken sida man ska cykla eller gå på. Här behöver man inte akta sig 
för cyklar. Däremot för truckar.
Innanför dörren där kontorsavdelningen delas av från fabriken hänger en 

låda med öronproppar på väggen. Ljudnivån varierar kraftigt från hög till 
knappt märkbar. Kaj går vant runt bland saftrenare, kokpannor, jonbytare 
och centrifuger. Socker verkar vara en hel vetenskap.
– Det är mycket teknik runt det här, men vi kan inte gå in på allt, säger han.
Kaj öppnar en lucka till en av de många centrifugerna. Likt en tvättmaskins 

centrifugering, tjuter det högt när den börjar rotera snabbare och snabbare. 
Där nere skiljs det sista vattnet från sockerkristallerna. Luften är varm och 
fuktig, lite vatten stänker upp och nere i centrifugen är det helt vitt.
– Folk brukar säga så, att ni häller väl klorin i sockret för att få det så vitt, 

men rent socker är vitt, inte blekt, försäkrar han.

Sirap i flaska och lastbil
Vid ingången till nästa rum tar Kaj på sig en vit plast-
mössa. Där sker tappningen av sirap. Den klassiska 
plastflaskan till konsumenter fylls, likaså större hinkar 
till bagerier. Man kan till och med fylla lastbilar eller tåg-
vagnar med sirap för vidare transport.
Sirapsflaskorna kommer med öppningen neråt, men 

vänds smidigt med hjälp av en ögla. De tomma flaskor-
na rullar ut på bandet, fylls på med sirap och fortsätter 
sin resa. Nästa anhalt är en maskin där korkarna skruvas 
på. De paketeras åtta och åtta, plastas in och ställs på en 
lastpall. Allt sker med en imponerande automatik.
– När vi har besök här brukar jag beskriva den komplicerade processen med 

kokpannor och jonbytare och sånt. Då tryter intresset. Men här ställer sig alla 
i en ring och tittar fascinerat, berättar Kaj.
Arlövs Sockerbruk är ett stort byggnadskomplex med två gula tegelhus som 

stomme. Övergivna silos kan betraktas på området. Från kontrollrummet kan 
inte enbart fabriken beskådas genom någon av de utplacerade kamerorna. 
Man har även utsikt mot Malmö genom stora glasfönster.
Vid sockerbitsmaskinen rullar bitarna fortfarande i prydliga rader. 1575 kilo 

bitsocker i timmen, nästan en halv miljon sockerbitar.

 



Från beta till bit
I Sverige framställs sockerprodukter nästan enbart från sockerbetor. 
Vid strösockerbruken tas sockerbetor emot och bildar råsocker och 
strösocker. På raffinaderiet blir råsocker till sirap och andra specialpro-
dukter som pärl- och bitsocker.

När sockerbetorna kommer till bruket tvättas de rena från grus och smuts. 
Varmt vatten silas genom betorna som är skurna i strimlor, snitslar. Efter 
denna extrahering har två produkter bildats, råsaft och betmassa, den urlakade 
sockerbetan. Betmassan används bland annat för att producera djurfoder.
Råsaften innehåller ungefär femton procent socker, två procent övriga äm-

nen och resten vatten. För att rena råsaften tillsätts kalk som bryter ner de-
lar av de övriga ämnena, men nu innehåller råsaften istället kalk vilket måste 
avlägsnas. Detta görs genom karbonatation där kolsyra blåses in i råsaften. 
Kalciumkarbonat bildas och lägger sig som slam i råsaften och filtreras bort. 
Kvar blir så kallad tunnsaft.
För att få ut socker ur tunnsaften måste ännu mer vatten försvinna. Detta 

sker genom indunstning där ånga tillförs. Nu har tjocksaft bildats som inne-
håller cirka sjuttio procent socker.
För att sockret ska kunna kristalliseras måste ännu mer vatten avlägsnas. 

Sockerlösningen får koka i vakuum i stora kokpannor. I kokpannorna bildas 
sockerkristaller av olika kvalitet. A-socker som blir vanligt strösocker och ett 
gult socker som kallas B-socker. Vid strösockertillverkning centrifugeras A-
sockret för att bli vitt och för att få bort den sista vätskan.  Därefter torkas 
sockret med varm luft och lagras i silos.
B-socker är det råsocker som går vidare till raffinaderiet där man framställer 

så kallat enhetssocker. Processen sker på ungefär samma sätt som vid strö-
sockerproduktionen.

 
Enhetssocker blir specialsocker
Ur enhetssockret produceras sedan specialsocker såsom sirap, pärlsocker och 
bitsocker. Sirap produceras från sockerlösning bland annat genom invertering. 
Invertering innebär att sockermolekylen delas till en glukos- och en fruktos-
molekyl. Delningen gör att sockerhalten i sockerlösningen kan ökas till åttio 
procent vilket sirap har. Skulle det göras med en sockerlösning som inte blivit 
inverterad skulle lösningen övermättas och kristallerna falla ut.
För att få pärlsocker pressas fuktat enhetssocker till kakor som sedan krossas. 

De partiklar som är för stora eller för små för pärlsocker mals ner till florsock-
er. För att få vaniljsocker blandas äkta vanilj ner i florsockret. På raffinaderiet 
produceras även strösocker med olika kristallstorlekar.
De sockerbitar som tillverkas i Sverige framställs enligt vibrometoden. En-

hetssocker fuktas med ånga och fylls i formar under kraftig vibration. Där-
efter får bitarna torkas och kylas. Hårdheten på bitarna kan regleras genom 
kristallstorlek och vattenhalt.
Olika råsockerprodukter, till exempel kandisocker och muscovado produce-

ras av importerat råsocker framställt av sockerrör.
 



Sockrets resa från Indien till Arlöv 
Sockrets historia började i Indien för flera hundra år sedan. Där utveck-
lades tidigt kunskapen om hur man kunde pressa ur saften ur sockerrör 
för att utnyttja den söta smaken. 

Sockerröret spreds till Kina, Persien och Egypten. Araberna tog med sig väx-
ten till Medelhavsområdet och Columbus tog med sig sockerröret till Västin-
dien 1493. Därifrån spreds plantan över Amerika.

Slavar och förstörd biologisk mångfald 
Flera plantager i Mellanamerika och Sydamerika anlades under 1500-talet. 
Som arbetskraft hade man afrikanska slavar. Sockerrörsodlarna i Indien och 
andra delar av Asien konkurrerades nästan ut av dem i Sydamerika på grund 
av deras billiga arbetskraft.
Trots att slavhandeln har upphört arbetar folk än idag på plantager under 

usla förhållanden, med dåliga löner och stora hälsorisker. Detta sker bland an-
nat i Afrika där vissa länder har socker som en av sina viktigaste exportvaror. 
Odlingen av sockerrör har under alla år också lett till att miljön har påverkats. 

Mycket av den biologiska mångfalden som funnits i Karibien har gått förlorad 
och ingen vet heller vilka växter och djur som en gång fanns på de platser där 
det nu är plantager. Även idag förstörs miljön på olika sätt på grund av sock-
errörsodlingen. Näring läcker ut till vattendrag, jorden förstörs och det blir 
problem vid användningen av bekämpningsmedel.

”Som en apotekare utan socker”
Socker ansågs till en början ha läkande effekter och blev en nödvändighet för 
apotekare. ”Som en apotekare utan socker” blev ett talesätt för någon som 
inte hade det mest nödvändiga.
Socker var dyrt och bara de allra rikaste hade råd med det som kallades för 

”det vita guldet”. Socker sparades även som en investering, ungefär på samma 
sätt som vi idag sparar pengar.
1806 stänge Napoleon hamnarna på det Europeiska fastlandet, för att stop-

pa Englands handel. Han stoppade därmed också importen av sockerrör från 
Västindien. Européerna blev tvungna att hitta ett alternativ till sockerröret 
och svaret blev sockerbetan. Redan i slutet av 1700-talet hade en metod att ut-
vinna socker ur betan utvecklats. Snart lärde man sig även i Sverige att hantera 
betan och under 1800-talet slogs portarna upp för ett flertal bruk.

Svenska bruk
Örtofta Sockerbruk grundades 1890 och är ett av Europas största. Socker-
bruket i Arlöv byggdes 1869 och var då ett kombinerat råsockerbruk och 
raffinaderi. I mitten av 1900-talet hade en ny metod utvecklats som gjorde att 
strösocker kunde produceras redan vid råsockerbruken. Dessa byggdes om 
och blev vad som kallades strösockerbruk. I Arlöv upphörde då strösocker-
produktionen och sedan 1958 är bruket enbart raffinaderi. 
Svenska Sockerfabriks AB, sockerbolaget, bildades 1907 av 19 råsockerbruk 

och 9 raffinaderier. Det danska bolaget Danisco köpte upp Sockerbolaget 
1993 och produkterna figurerar nu under deras varumärke Dansukker.

Källa: Glimtar ur sockrets 
historia, Sockerbolaget och 
EN SÖT HISTORIA? EU, 
sockret och utvecklingen. Av: 
Gunnel Axelsson Nycander och 
Anna Jonasson



Sockerentusiast med språkkunskaper
– Du kan gärna få smaka en sån här gammal bit, den är femtio år gam-
mal och garanterat ofarlig att äta, säger Gertrud Helgesson. Jag tycker 
att det är väldigt gott socker, så jag äter av det då och då.
Sockerbitarna som ligger i skålen är mindre och har en ojämnare yta än 

dem jag är van att se. Jag tar en bit och knaprar. Det smakar socker. 

På Arlövs Sockerbruks fabriksområde ligger ett hus där det tidigare tappades 
sirap. På övervåningen gömmer sig sockermuseet. Museet har inga särskilda 
öppettider utan besökaren måste kontakta någon på sockerbruket för att få 
komma och titta. Gertrud Helgesson har varit en av drivkrafterna bakom pro-
jektet. Efter sin pensionering från Danisco 1995 har hon och kollegan KG 
Andersson arbetat många timmar med att sortera foton, filmer, förpackningar, 
litteratur, instrument, målningar med mera. Gertrud och KG skulle gärna vilja 
flytta museet, så det kommer lite närmare fabriken. De har sett ut ett gammalt 
hus som är det enda ursprungliga från när bruket grundades 1869.

Sockermuseet som hobby
Inne på Gertruds kontor står stora byråer fyllda med fotografier från slutet av 
1800-talet och framåt. Bilderna är sorterade efter de olika bruken och på en 
låda finns titeln ”oidentifierade bruk”.
– Vi har helt enkelt inte lyckats lista ut vilket bruk bilden är från, förklarar 

hon.
Gertrud föddes 1935 och växte upp på en gård på Österlen i Skåne. På 

gården odlades sockerbetor. Det var den enda kopplingen Gertrud hade till 
sockerindustrin under barndomen.
Mitt i vårt samtal tittar hon ner på min lilla apparat.
– Är det en mp3-spelare? frågar hon och jag nickar förvånat. De är bra, fort-

sätter hon, jag har själv använt såna där.
Inspelningen fortsätter och det gör också Gertruds historia. Det märks att 

hon är van att prata inför folk. Hon berättar med låg men samtidigt bestämd 
röst om sockerlådornas och sockertopparnas historia.
Hon har själv funderat över varför toppsockret levde kvar så pass länge, trots 

att bitsockret hade kommit. Svaret på den frågan fick hon under en resa till 
Marocko.
– I Marocko dricks mycket sött te som tillagas enligt speciella ceremonier. 

Jag var med på en sådan ceremoni och såg att de använde toppsocker, berättar 
Gertrud. Jag visste ju att det gick att få tag på bitsocker där också, så jag frå-
gade ceremonimästaren varför de använde toppsocker. Han spände ögonen i 
mig och sa: ”Det blir ju inte gott te annars.”
Hon förklarar fortsättningsvis att det är samma produkt, samma socker i 

bitarna som i sockertoppen.
– Så det är av tradition man använder toppsockret, det finns en föreställning 

att det smakar godare. Och det förklarade i alla fall för mig varför toppsockret 
fanns kvar parallellt med bitsockret så länge, säger hon.

Socker på internationell nivå
Gertrud anser att socker spänner över många plan. Allt från sockerbitar i kaf-
fet, till plantageodlingar och slaveri. Hon är mycket kunnig och påläst och kan 
svara på de flesta frågor som gäller socker.
Som 24-åring tog Gertrud en filosofie magister examen i språk i Lund och 

jobbade därefter tre terminer som språklärare. På 1960-talet hade Sockerbo-



laget börjat vända sina blickar mot Europa och EG, den Europeiska Gemen-
skapen, där man höll på att diskutera en gemensam sockermarknadsordning. I 
samband med det anställdes Gertrud som språkexpert på Sockerbolaget 1961. 
Sockerbolaget behövde en språkkunnig person som kunde företräda bolaget 
utomlands. Innan Storbritannien gick med i EG 1973 var gemenskapens hu-
vudspråk franska. Då kom Gertruds kunskaper i franska väl till pass eftersom 
väldigt få personer inom Sockerbolaget behärskade språket.
Gertrud arbetade nära Sockerbolagets första informationschef  Tolle Ram-

stedt från mitten av 1960-talet och så småningom blev Gertrud biträdande 
informationschef. Men Gertruds sockerbakgrund sträcker sig utanför Skånes 
och Sveriges gränser.
– Jag arbetade några år i Paris med socker på internationell nivå, berättar 

hon.
Det var under 1981 och 1982 som hon arbetade som koordinator vid de 

europeiska sockerfabrikanternas centralorganisation i Paris. Där ansvarade 
Gertrud bland annat för samordning av information om socker mellan med-
lemsländerna. Efter det blev hon erbjuden att efterträda Tolle Ramstedt på 
Sockerbolaget och flyttade hem.

Ingen storkonsument
Gertruds tänder krossar den lilla biten hon stoppade i munnen. Den egentliga 
skillnaden mellan gammalt och nytt socker är att det gamla sockret är tillverkat 
med större kristaller som smälter långsammare i munnen. Därför uppfattas 
den gamla biten som mindre söt än den nya som smälter fortare. Sockerinne-
hållet är detsamma.
Hon är själv ingen storkonsument av socker. Däremot gillar hon det som 

krydda och smaksättare och nallar ibland från skålen med gammalt socker på 
museet.
– Naturligtvis använder jag socker. I förra veckan kokte jag gammaldags apel-

sinmarmelad av engelsk typ, som jag brukar ge bort till vänner och bekanta. 
Då krävs det socker!



Är det sockerbitarna i kaffet eller 
ketchupen som är farliga?
Socker är en njutning, ett gift och samtidigt en naturlig produkt. Socker har 
funnits i evigheter och ser man tillbaka är den årliga konsumtionen per per-
son idag faktiskt mindre än var den har varit de senaste sjuttio åren. Trots det 
hetsas det om att socker är farligt. Men om vi trodde att sockerdebatten är en 
ny företeelse kan vi ju känna oss blåsta för den har pågått mer eller mindre 
sen 1930-talet. Jag såg en reklamskylt för bitsocker från 1960-talet. ”Det är 
inte den här som ökar er vikt” stod det. Ändå verkar vi mäta allt i sockerbitar 
just nu. ”Så många sockerbitar innehåller ett glas juice, en deciliter lättyoghurt 
eller en matsked ketchup” kan man läsa på kvällstidningarnas löpsedlar. Så 
vad är det jag ska akta mig för? De egentliga sockerbitarna eller de som döljs 
i ketchupen? Och varför ska jag akta mig?
Jag läste i en bok att socker kan försämra immunförsvaret. ”Kanske något 

att tänka på om du ofta är sjuk?” stod det. Jag läste meningen om och om 
igen och tänkte på alla de dagar jag har varit förkyld. Var det därför jag var så 
mycket sjuk som liten, för att jag åt för mycket godis? Var det därför jag kunde 
få halsfluss tre gånger under en och samma vinter? Var godiset och sockret 
boven i dramat? Jag var tvungen att spinna vidare på det där. Susanna Ehdins 
bok Den självläkande människan tar upp många teorier om sockrets faror. 
Författaren förklarar att socker bland annat stimulerar frisättningen av corti-
sol, vilket hämmar immunförsvaret. Men en av journalistens viktigaste egen-
skap är att vara källkritisk. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi 
i Uppsala, kritiserar stora delar av boken som bluff  och båg i en recension, 
men kan inte ge mig något svar på om immunförsvaret faktiskt försämras av 
socker. Han vidarebefordrar mig till Agnes Wold, docent i klinisk immunlogi 
i Göteborg, som menar att ”det är bara flum och trams att immunförsvaret 
skulle påverkas av socker”. Jaha, så är vi tillbaka på noll igen.
Vad ska jag tro då? Ska jag sluta äta socker och välja sötningsmedel istället? 

Eller kommer jag att hamna i en annan diskussion då, sötningsmedlets vara 
eller icke vara. Fara eller icke fara. Enligt livsmedelsverket är sötningsmedel 
motsvarande en och en halv liter lightläsk om dagen ofarligt. Ingrid Salomons-
son som är vetenskaplig rådgivare på Danisco Sugar hävdar dock att man kan 
dricka upp emot åtta liter lightläsk om dagen innan det börjar bli farligt. Så då 
borde jag alltså välja sötningsmedel framför socker? Eller?
Det kanske över huvudtaget inte finns en konflikt mellan socker och söt-

ningsmedel? Danisco tvingar oss i alla fall inte längre att välja. Deras senaste 
produkt innehåller råsocker blandat med sötningsmedel. Motiveringen: lika 
sött med mindre kalorier.
Jag då? Jag är inte ett dugg rädd för sockerbiten i kaffet, men jag väljer glatt 

ketchup utan tillsatt socker.



Arbetsrapport
Ämnesval
De senaste åren har det skrivits väldigt mycket om socker i tidningarna och 
sockerberoende har blivit ett välkänt begrepp. I och med den utbredda sock-
erdebatten kan socker kanske kännas uttjatat. Jag har dock valt att inte ta 
ställning till om socker är bra eller dåligt, inte heller lägga någon större vikt 
till socker och hälsa. Istället har jag koncentrerat mig på socker som produkt 
och livsmedel.

Sy�e och uppgi� om var arbetet är tänkt a� publiceras
Syftet med artiklarna är att läsaren ska få upp ögonen för vad socker är och 
hur det tillverkas. Arbetet skulle kunna publiceras i en dagstidnings helgbilaga, 
eller kanske någon facktidning för livsmedel eller jordbruk. 

Sammanfa�ning av research
Researchen skedde till en början mycket via Internet. Jag sökte information 
på Daniscos hemsida, om bolaget, om hur man producerar socker och lite 
sockerhistoria. När jag väl var på plats nere i Arlöv för besök på sockermuseet 
och sockerbruket, fick jag med mig väldigt mycket information. Både muntlig 
information från intervjupersonerna men även också ett flertal broschyrer. 
Till min nyhetsartikel har jag hämtat information från olika tidningar men 
även Lutherhjälpens häften om socker och EU.

Diskussion om vinkling, form och gestaltning
Jag ville som sagt inte ta ställning till om socker är bra eller dåligt utan istället 
fundera över socker som produkt. I mitt reportage vill jag förmedla hur ett 
Sockerbruk ser ut, vad gör man där, och hur? Faktaartikeln ville jag ha som en 
ren faktadel: så här går det till när man producerar socker. I nyhetsartikeln ville 
jag berätta om den nya sockerreformen som ska börja gälla sommaren 2006. 
Förklara att den ligger till grund för nedläggningen av Köpingebro Socker-
bruk, men också varför EU behöver en ny reform. I mitt personporträtt vill 
jag låta läsaren lära känna sockerentusiasten Gertrud som har hållit på med 
socker i princip i hela sitt liv. Slutligen i krönikan ville jag ändå på nåt sätt få in 
det här med hälsa. Men även diskussionen om socker kontra sötningsmedel.

Etiska problem
Jag har under arbetets gång funderat på hur jag ska lyckas med att inte göra 
reklam från Danisco. Det är ganska svårt eftersom Danisco Sugar AB äger alla 
bruk i Sverige och är dominerande i Norden. Därför går det inte att undvika 
att nämna deras namn.

Exakta uppgi�er om hur citatkontrollen gå� till
Citatkollen har gått till så att jag helt enkelt har mejlat reportaget och per-
sonporträttet till de personer som har omskrivits och citerats. Dessa har fått 
godkänna citatet och kommit med kommentarer om det är något dom inte 
tycker känns bra. Jag har fått kommentarer som dock inte berör någon speciell 
person utan bruket i sig, vilka jag noga har övervägt innan jag ändrat. Några 
påpekningar har jag valt att inte ändra med hänvisning till att det är min jour-
nalistiska text. Är det inget sakfel, personligt angrepp eller liknande anser jag 
att det inte bör censureras.
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