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Antologin Från matproduktion till gastronomi belyser aktuella 
frågor kring livsmedel och måltider. Förändringarna inom detta 
område illustrerar på flera sätt dagens samhällsutveckling. Boken 
består av tre tematiska delar.

”Strukturella förändringar och aktuella trender” tar upp efter-
frågemönster, institutionella förhållanden, interaktion mellan 
olika aktörer och varumärkesstrategier. Fokus ligger på småskalig 
livsmedelsproduktion.

”Måltider och måltidskultur” tar upp kulturella och sociala faktorer 
bakom förändringar av popularitet, status etc. hos olika livsmedel. 
Här behandlas också betydelsen av miljön kring måltiden och av 
restaurangsektorns utveckling.

”Maten och naturen” tar upp hur lokalproducerade livsmedel 
påverkas av naturmiljön på produktionsplatsen och hur deras lokala 
identitet kan användas i marknadsföringen. Vidare behandlas hur 
lokal produktion kan gynna naturvården i odlingslandskapet.



     Redaktörer 
     Paulina Rytkönen
     Madeleine Bonow
     Per Wramner
     

     COMREC 
     Studies in Environment  
     and Development 7 

Från
mat

 ti gastro nom
i

pr
od

uk
tio

n

          Södertörns högskola 2013



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
www.sh.se/publikationer 

 
Tryckt hos E-print, Stockholm 2013 

 
COMREC Studies in Environment and Development 7 

ISSN 1652-2877 
ISBN 978-91-975017-7-4 



 
 

  

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................ 5 
Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow & Per Wramner 
 
D E L  I :  S T R U K T U R E L L A  F Ö R Ä N D R I N G A R  O C H  A K T U E L L A  T R E N D E R  

2. Interaktion mellan stad och landsbygd i fysisk planering ......................................... 25 
Madeleine Granvik 
3. Kan man leva på mat? .................................................................................................... 39 
Ursula Hård 
4. Platsen som varumärke .................................................................................................. 61 
Madeleine Bonow & Paulina Rytkönen 
5. A Fish Trade Food Security Nexus .............................................................................. 77 
Adolphine Kateka 
 
D E L  I I :  M Å L T I D E R  O C H  M Å L T I D S K U L T U R  

6. Karpfiskarnas tillbakagång i svenskt kosthåll ............................................................. 91 
Madeleine Bonow & Ingvar Svanberg 
7. Al dente – Svensk konsumtion av italienskhet.............................................................. 115 
Beatriz Lindqvist 
8. ”Äta ute” – måltidsupplevelser på  restaurang för personal och gäster ................ 135 
Inger M Jonsson 
9. Kontextens betydelse för måltiden ............................................................................. 145 
Mia Prim 
 
D E L  I I I :  M A T E N  O C H  N A T U R E N  

10. Exportsträvanden i gotländsk mejerinäring och offret av gotlandskon.............. 155 
Martin Ragnar 
11. Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja  
naturvården i odlingslandskapet..................................................................................... 181 
Per Wramner & Odd Nygård 
12. Terroir – ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel  
geografisk identitet............................................................................................................ 201 
Odd Nygård & Per Wramner 
Författarna.......................................................................................................................... 237 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 

1. Inledning 

Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow & Per Wramner 
 
Denna bok kom till som ett resultat av ett forskningsmöte som hölls på Söder-
törns högskola i maj 2010. Temat var ”Utmaningar inom jordbruks- och livs-
medelssektorn”. Mötet vände sig till aktiva forskare i Sverige och hölls som ett 
led i uppbyggnaden av en forskningsmiljö och av forskningskontakter för att 
etablera det då nyinrättade huvudområdet måltidskunskap.  

Måltidskunskap är ett relativt nytt utbildnings- och forskningsämne i Sverige 
som dock är väletablerat i andra delar av Europa och världen. Ämnet inrättades 
som utbildningsämne på universitetsnivå år 1992 på dåvarande Örebro Hög-
skola, numera Örebro Universitet. Det blev formellt ett forskarutbildningsämne 
år 2002. Idag bedrivs utbildning och forskning i måltidskunskap vid Örebro 
Universitet, Umeå Universitet, Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad och 
Södertörns Högskola. Det finns dessutom kurser som benämns som måltids-
kunskap även vid Göteborgs och Uppsala universitet.  

Professionaliseringen av måltidssektorn är en fråga som till helt nyligen varit 
eftersatt i Sverige. Det finns säkert många förklaringar till detta. Sannolikt har 
satsningar på att professionalisera verksamheten i andra sektorer varit viktigare 
för Sveriges konkurrenskraft och socioekonomiska utveckling. Måltidssektorn 
har inte bedömts vara lika central i sammanhanget. Under de senaste decen-
nierna har emellertid samhället genomgått en omvälvande förändring som ett 
resultat av globaliseringen och avindustrialiseringen. I ljuset av dessa föränd-
ringar har livsmedels- och måltidssektorn kommit att ses som en av de pelare 
som det postindustriella samhället skulle kunna bygga på. Denna sektor förvän-
tas bli en av dem som skall skapa nya arbetstillfällen, nya livskraftiga företag 
samt hållbar tillväxt och utveckling. En ofrånkomlig slutsats av detta är att livs-
medels- och måltidsforskningen måste nyanseras, breddas och integreras för att 
kunna besvara de viktiga frågor som en sådan utveckling ställer. Matens funda-
mentala roll i våra liv gör att studier av förändringar inom livsmedelssektorn, 
med alla dess dimensioner, är betydelsefulla för att kunna förstå vårt samhälle 
och vart det är på väg. I denna bok kommer bidragen från vitt skilda fält och 
omfattar humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Alla dessa aspekter 
måste ingå i en meningsfull livsmedels- och måltidsforskning.  
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Mat har alltid varit en förutsättning för mänskligt liv. En säker tillgång till 
livsmedel av rimlig kvalitet utgör kärnan i vad folk i allmänhet betraktar som ett 
anständigt liv. Genom sin centrala roll i våra liv har matfrågan historiskt använts 
som drivkraft för teknologisk utveckling, engagerat stater i lagstiftning och 
utvecklingssatsningar och påverkat samhällets organisation. Men den har också 
använts som maktmedel och påverkat maktförhållanden i samhället, lett till krig 
och konflikter, kommit att prägla och präglas av religiösa uppfattningar och 
riter, reproducerat genuskontrakt och andra institutioner samt gett upphov till 
olika slags kulinariska traditioner. 

Dagens livsmedelsdebatt omfattar många stora och små frågor som visar på 
de många dimensioner som livsmedelssektorn, från ax till limpa, kan sägas 
representera. Några av de viktigaste frågorna rör den globala fördelningen av 
resurser, överkonsumtion eller otillräcklig konsumtion av livsmedel, sambandet 
mellan mat och hälsa, matproduktionens påverkan på miljön och våra framtida 
förutsättningar att kunna producera tillräckligt med mat för att försörja befolk-
ningen. Därtill kommer de möjligheter som öppnar sig när allt fler människor 
kan öka sin matproduktion och därmed börja finna sin väg ut ur fattigdom. I 
debatten finns även frågor som rör det rurala lokalsamhällets möjligheter att 
bestå över tid liksom interaktionen mellan det urbana och det rurala, där det 
urbana samhället är beroende av det ruralas förmåga att producera inte bara mat 
och råvaror utan även andra tjänster som rekreationsmöjligheter och arbets-
tillfällen. Samma förhållande kan sägas gälla omvänt. Ruralsamhällets möjlighet 
att överleva i dagens samhällsstruktur betingas i allt högre utsträckning av dess 
relation till urbansamhället.  

Denna bok handlar huvudsakligen om stora och små livsmedelsfrågor i en 
svensk kontext. Den tar upp sambandet mellan det rurala och det urbana, livs-
medelsproduktionens förmåga att generera livsmedelssäkerhet och försörjning 
samt småskaliga livsmedelsproducenters strategier och dilemman. Den handlar 
också om sambandet mellan natur och livsmedelsproduktion liksom om vår 
konsumtion av livsmedel och hur denna förändras över tid. Därigenom pro-
duceras och reproduceras kulinariska traditioner och mönster. 

Livsmedelssektorns ekonomiska struktur och dimensioner 
Frågor som rör de olika delarna av livsmedelssektorn studeras ofta separat. 
Jordbruket tolkas för sig och livsmedelsindustrin för sig. De olika bidragen i 
denna bok utgör inget undantag. För att kunna förstå och tolka olika verklig-
heter krävs en djup kunskap om dessa. Även inom politiken är frågor som rör 
livsmedelssektorn uppdelade, oftast mellan industri och jordbruk. Denna upp-
delning har klara nackdelar. Ett heltäckande systemiskt synsätt är viktigt för att 
kunna se helheten, inte minst större mönster och deras förändring över tid. 
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Helhetsperspektivet finns i olika akademiska diskussioner. Några av dessa 
studerar globaliseringens effekter genom att fokusera på olika livsmedelsregimer 
(McMichael 1996, Nutzenadel och Trentmann 2008). Andra studerar tekno-
logiska system och paradigm (se exempelvis Freeman och Soete 1997, Raynolds 
2004) eller erbjuder teoretiska och metodologiska verktyg för att göra detta (se 
exempelvis Edquist 2005[1997] om innovationssystem och Etzkowitz 2008 om 
Tripple Helix).  

En fruktbar utgångspunkt för att kunna se denna bok i en större helhet är att 
utgå från värdekedjor. Begreppet värdekedjeanalys1 utvecklades för drygt ett 
decennium sedan för att studera de länkar som tycktes uppstå eller bli synliga i 
globaliseringens spår. Begreppet utvecklades som ett närmast taxonomiskt verk-
tyg för att kunna analysera maktförhållanden och fördelningen av ekonomiskt 
utfall längs samtliga länkar i en produktionskedja. Det används för att identifiera 
orsakssamband mellan globalisering och ojämlikhet samt för att identifiera 
faktorer och processer som kan underlätta en höjning av levnadsstandarden för 
olika aktörer längs kedjan (Kaplinsky och Morris 2000). Att använda något av 
begreppen värdekedja eller livsmedelskedja för att studera livsmedelssektorn 
som en helhet, där producenter och konsumenter ses som en del av denna hel-
het, har kommit att bli ett allt i livsmedelsforskningen (Funte och Dagevos 
2009). Begreppen kan med fördel användas bortom Kaplinskys och Morris 
snävare horisontella modell för att analysera olika typer av maktförhållanden 
och breddas för att kunna omfatta andra socioekonomiska förhållanden eller 
dimensioner av en produktionskedja, till exempel relationen mellan producenter 
och konsumenter, hållbarhetsaspekter, sambandet mellan konsumtion och bio-
logisk mångfald, genusordningar, kulturella och/eller institutionella aspekter 
med mera. De kan också tjäna som pedagogiska verktyg för att kunna organisera 
ett empiriskt material. Därför har begreppen även använts vid forskning om livs-
medel som produceras inom begränsade geografiska områden för att analysera 
så kallade korta eller lokala värdekedjor (se exempelvis Hallwell 2002, Post 2002, 
Morris och Buller 2003, Feagan 2007 och Salvioni 2010). 

Oavsett om livsmedelskedjan är global eller lokal kan den liknas vid ett 
timglas. I kedjans mitt finns företag som arbetar med insatsvaror till jordbruket 
och till livsmedelsindustrin. På global nivå finns stora transnationella bio-
teknologiska företag som Dupont och industriella systemutvecklare som Tetra 
Laval. På lokal nivå hittar man mindre företag som är underleverantörer av 
diverse varor och tjänster till jordbruket och livsmedelsindustrin. I förädlings-
ledet återfinns stora livsmedelstillverkare som exempelvis Nestlé, Kraft och Uni-
lever, men även den lokala bagaren, gårdsmejeriet med flera. I distributionsledet 
samsas stora dagligvarukedjor som Wallmart, Carrefour, Tesco och ICA med 
                                   
1 I debatten används både begreppet värdekedja (commodity value chain) och livsmedels-
kedja. Dessa används som synonymer och förklarar således exakt samma fenomen. Värde-
kedjeanalys kan dock användas även för att studera andra branscher. 
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kvartersbutiker och lokala marknader. Gemensamt för de globala kedjorna är att 
de är stora och verkar på högt koncentrerade och konkurrensutsatta marknader. 
Detta leder till en närmast spårbunden tendens till ytterligare koncentration och 
allt färre och större företag2 (Witteloostujin 2009, Rytkönen 2011). Dagens glo-
bala livsmedelsutbud saknar motstycke i historien både avseende mängd och 
variation. Trots detta är allt fler konsumenter alltmer alienerade från den mat de 
konsumerar. Konkurrensen och maktkoncentrationen inom livsmedelssektorn 
har lett till globala försörjningssystem, där olika livsmedels ursprung har anony-
miserats. Både förädlingsindustrin och detaljhandeln har i allt högre utsträck-
ning ökat sina portföljer av varumärken. Ett enda företag kan exempelvis ha 
tiotals olika yoghurtmärken på samma mejerihylla, en svensk hushållsost kan 
vara tillverkad i Polen och butikskedjornas egna varumärken (EMV) kan om-
fatta exakt samma produkter som säljs av tillverkningsföretagen under annat 
märke. I samtliga fall blir varorna och deras ursprung anonymiserade till förmån 
för själva varumärket eller företaget. De grundläggande trenderna inom livs-
medelssektorn förstärker således både det fysiska och det psykologiska avståndet 
mellan producenter och konsumenter (Davegos och Bunte 2009). 

Oavsett marknad och roll inom livsmedelskedjan har olika processer knutna 
till globaliseringen det största inflytandet över livsmedelssektorn. Det finns 
många olika tolkningar och definitioner på vad globalisering är. Vi kommer inte 
att ta upp någon diskussion om dessa eller argumentera för någon särskild 
tolkning här (se exempelvis Held, McGrew, Goldblatt och Perraton 1999 samt 
Hirst och Thompson 1996), men en mycket förenklad sådan är att globalisering 
är en global process av marknadsintegration och av konvergerande faktorpriser. 
Definitionen är i vissa avseenden träffande på utvecklingen inom livsmedels-
sektorn. Ekonomiska förändringar och förbättringar i många av världens länder 
i kombination med utvecklingen av nya teknologier har lett till att allt fler 
människor ökar sin matkonsumtion allt mer och framför allt äter en allt mer 
likformig kost. Detta har bland annat lett till en global fetmaepidemi som oftast 
förknippas med transnationaliseringen av snabbmatskedjor som McDonalds 
(Millstone och Lang 2008). Det finns med all säkerhet ett samband mellan dessa 
båda fenomen, men det är mer sällan som konvergensen av konsumtions-
mönster beträffande ”vanliga produkter” analyseras med avseende på ett sådant 
samband. Förbättrad levnadsstandard i Mellanöstern och Nordafrika har exem-
pelvis lett till att människor under de senaste 20 åren har infört mjölk och andra 
mejeriprodukter i sin dagliga kost. Idag är länder som Algeriet viktiga impor-
törer av mejerivaror (Comtrade 2012). Detta hade inte varit möjligt utan teknisk 
utveckling, där den främsta förändringen utgörs av UHT-behandling (Ultra Hög 

                                   
2 En uppskattning av Witteloostujin visar att koncentrationsgraden varierar och var högst i 
kategorierna hund- och kattmat (50%), glass (30%) och snacks (36%). De största företagen är 
aktiva inom ett stort antal livsmedelskategorier, t ex Nestlé 20, Kraft 19, Unilever 17, Mars 10, 
Danone 9 och PepsiCo 9. 
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Temperatur)som möjliggör förvaring av mjölk utan kylskåp och som gjort 
mejeriprodukterna mer tillgängliga till ett relativt lågt pris (Rytkönen 2012). Den 
nämnda utvecklingen är något som också påverkar lokalsamhällena i de länder 
där mjölken produceras. Ett sådant område är Kronobergs län, där mjölk-
bönderna under 2006 fick uppleva hur priset på deras mjölk sänktes och deras 
inkomster minskade på grund av att en dansk tidning publicerat karikatyrer av 
profeten Mohammed. Denna för lantbrukarna så viktiga produkt blev ett slagträ 
i en religiös och politisk konflikt (Israelsson och Rytkönen 2006). 

Ett ytterligare exempel utgörs av de förändrade konsumtionsmönstren för 
frukt. För bara 30 år sedan var utbudet av frukt i våra svenska dagligvaruaffärer 
begränsat till säsongens varor. Men under 1980-talet började utbudet att öka. 
Produkter som kiwi, mango, papaya och avokado kom att bli allt vanligare och 
tillgängliga året runt. Men även vindruvor, meloner och annat som vi enbart 
kunnat köpa under sommarmånaderna blev tillgängliga året om. Den ökade 
tillgängligheten beror på en organisatorisk och teknologisk förändring inom 
frukthanteringen som möjliggör en förlängning av hållbarheten för färsk frukt 
och skapandet av en smidig distributionsorganisation för försäljning året om på 
norra halvklotet av frukt från södra halvklotet (Rytkönen 2004). Något som 
sannolikt bidragit till den ökade konsumtionen är att priset på frukt har kunnat 
hållas på en relativt låg nivå, men man kan inte heller bortse från att den ökade 
tillgängligheten med all sannolikhet har haft betydelse. 

Den svenska livsmedelssektorns utveckling och ekonomiska 
dimensioner  
Marknadsintegrationen och konvergensprocessen har sin motvikt i en regionali-
serings- och lokaliseringprocess som ger upphov till duala marknadsstrukturer 
där vissa produkter produceras och konsumeras lokalt, medan andra produceras 
lokalt och konsumeras globalt (Witteloostugin 2009). 

Livsmedelssektorn i Sverige har alltsedan 1930-talet kännetecknats av en 
ständigt pågående strukturrationalisering. De främsta orsakerna till denna ut-
veckling var behovet av livsmedelssäkerhet och livsmedelssuveränitet under en 
period då Sveriges industrialiseringsprocess gick in i en mognadsfas och då krig 
och konflikter i Europa gjorde att försörjningsfrågan prioriterades. Några mil-
stolpar under denna process var den krisuppgörelse som träffades mellan staten, 
socialdemokraterna och bondeförbundet år 1933 för att komma tillrätta med 
den då rådande jordbrukskrisen och den höga arbetslösheten (Antonsson m. fl. 
2011). Uppgörelsen blev startskottet för den jordbruksreglering och det stöd-
system som bidragit till att forma livsmedelssektorns struktur. En annan sådan 
milstolpe var 1947 års jordbruksbeslut som slog fast idealstorleken för svenska 
bondgårdar till basjordbruk med mellan 20 och 30 hektar åker (Eriksson 2004). 
Även industrin kom att regleras och påverkas av en långtgående rationaliserings- 
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och moderniseringstanke som ledde till att storskalig, industriell och helst steril 
livsmedelsproduktion främjades på bekostnad av hantverksmässig och småskalig 
produktion. (Jönsson 2005, Du Puis 2002, Ritzer 2004[1998]). 

Men det var inte bara jordbrukets och industrins strukturer som förändrades. 
Även konsumtionsmönstren genomgick ett skifte. Tanken om modernisering, 
som ett uttryck för en önskan om att lämna det traditionella samhället bakom 
sig, kom att genomsyra samhällsutvecklingen. Kvinnorna behövdes i produk-
tionen utanför hemmet vilket ledde till att efterfrågan på färdiglagad mat och 
halvfabrikat ökade. Manuellt betjänade butiker blev allt färre och stormarknader 
med självbetjäning allt fler. Under slutet av 1940-talet lanserades fryst mat 
medan torkade livsmedel som potatismos och fruktsoppor lanserades under 
1950-talet. Nya konsumtionsmönster blev också möjliga efter hand som levnads-
standarden steg. 

Idag består livsmedelssektorn av en kraftigt decimerad skara primärprodu-
center och livsmedelsförädlare (Jordbruksverket 2012). Många av de senare är 
före detta kooperativ som har bolagiserats. Ett exempel på detta är det LRF-ägda 
Lantmännen med ett stort antal företag och varumärken i olika länder (Lant-
männens hemsida 2012). Produktionsvärdet av svenska jordbruksvaror och livs-
medel uppgår idag till 190 miljarder kronor per år (Jordbruksverket 2011b). 
Livsmedelsindustrin i Sverige sysselsätter 450 000 personer, varav 92 000 finns 
inom dagligvaruhandeln. Livsmedelsindustrin är den fjärde största arbetsgivaren 
på landsbygden och sysselsätter omkring 56 000 personer, nästan lika många 
som jordbruket. Industrin är starkt fragmenterad med endast 630 företag som 
sysselsätter tio eller fler personer. 40 procent av dessa är enmansföretag utan 
anställda (Jordbruksverket 2008). År 2007 fanns cirka 3 000 småskaliga livs-
medelsförädlande företag i Sverige. Det var främst företag med upp till nio an-
ställda som förädlade råvaror av lokalt/regionalt ursprung, ofta utifrån tradi-
tionella recept, och landsbygdsanknutna ensamföretag med en stor andel direkt-
försäljning till konsumenter (Cejie 2007). 

I Sverige har livsmedelssektorn varit tämligen koncentrerad under en lång 
tid. Idag svarar de tre största livsmedelstillverkarna för 75 procent av omsätt-
ningen. Inom dagligvaruhandeln står de tre största, ICA, Coop och Axfood, för 
över 85 procent av den totala omsättningen. En trend, som för närvarande 
påverkar strukturen på dagligvaruhandeln, är den ökade etableringen av utländ-
ska aktörer med uttalad lågprisprofil. En annan är att makten under 1900-talet 
förskjutits från leverantörerna till detaljisterna. Detta är inte på något sätt ett 
svenskt fenomen utan kännetecknar dagligvaruhandeln i de flesta länder (Apéria 
och Back, 2004, Rytkönen 2011). Enligt Konkurrensverket utgör koncentrations-
graden inom livsmedelssektorn ett hinder för lantbrukarnas möjligheter att 
påverka sin ekonomiska situation. Även småskaliga livsmedelsförädlare påverkas 
när det blir svårt att konkurrera med större aktörer. Båda dessa grupper har en 
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svag förhandlingsposition och blir således hänvisade till de priser som industrin 
och dagligvaruhandeln sätter (Konkurrensverket 2011). 

Även konsumtionen har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. 
Mellan 1985 och 2009 skedde en ökning i konsumtionen av bröd och konditori-
varor, kött, ris, pasta, köksväxter, frukt, alkoholfria drycker och alkoholhaltiga 
drycker.3 Samtidigt kan en konsumtionsminskning konstateras för mejeripro-
dukter och potatis (Sköld 2012). Det nya konsumtionsmönstret påverkas endast 
delvis av priset. Det låga priset på kött efter EU-inträdet har sannolikt påverkat 
konsumtionen gynnsamt, medan för bröd och konditorivaror ett minskat 
bakande bland hushållen kan förmodas ligga bakom en del av ökningen. En 
ökad medvetenhet om hälsoaspekter kan vara orsaken till minskad konsumtion 
av fetter och ökad konsumtion av grönsaker. Även befolkningsstrukturen, för-
ändrad inställning till näringsrekommendationer, livsstil, teknologi och reklam 
anses ligga bakom förändrade konsumtionsmönster (Sköld 2012). 

Landsbygds- och regionalpolitiken har varit avgörande för landsbygdens 
utveckling och förändring i Sverige. Under sommaren 2008 breddades lands-
bygdspolitiken genom satsningen på ”Sverige det nya matlandet”. Utan att ge av-
kall på det övergripande målet att öka konkurrenskraften för livsmedelsindustrin 
i sin helhet, kom den nya politiken att också omfatta satsningar på att utveckla 
den småskaliga livsmedelsförädlingen.  

 Dessa satsningar inriktas på fem fokusområden, nämligen (1) offentlig mat, 
(2) primärproduktion, (3) förädlad mat, (4) matturism och (5) restaurangnäring. 
En viktig förändring är att den nya politiken också införlivar ett arbetsmark-
nadspolitiskt mål om skapandet av 10 000 nya arbetstillfällen. Målet reviderades 
och fördubblades bara något år efter att strategin lanserats (Rytkönen och 
Gratzer 2012). Den nya politiken och de nya målen markerar ett definitivt brott 
mot 1900-talets ensidiga inriktning mot strukturrationalisering.  

Icke-ekonomiska strukturer och dimensioner 
Den ovan redovisade översikten av livsmedelssektorns utveckling följer livs-
medelsdebattens huvudfåra. I denna spelar icke-ekonomiska faktorer en mindre 
framträdande roll. Sådana faktorer, till exempel kulturhistoria, kulinariska tradi-
tioner, smak och funktion, brukar istället diskuteras i etnologiska, historiska, 
sociologiska eller andra fora. Vi menar att sådana aspekter är minst lika viktiga 
som de rent ekonomiska för att man ska få full förståelse för hur våra produktions- 
och konsumtionsmönster hänger samman samt hur de skapas och reproduceras.  
                                   
3 Bröd och konditorivaror ökade från 55,2 till 77,6 kg per capita och år, kött från 31,3 till 46,5 
kg per capita och år, ris från 4,1 till 5,2 kg per capita och år, pasta från 5,0 till 9,4 kg per capita 
och år, köksväxter med 34%, frukt med 8% samt alkoholfria drycker som läsk och mineral–
vatten med cirka från 70,2 liter per capita och år 1995 till 98,1 liter 2009. Konsumtionen av 
läsk har ökat med drygt 56%. Även konsumtionen av alkoholdrycker (starköl, vin och sprit) 
har ökat från 37,8 liter per capita och år 1995 till 58,9 liter 2009 (Sköld 2012).  
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Sociala, kulturella och andra förändringar som rör livsmedelssektorn kan 
uppstå som resultat av dynamiken i sammankopplade strukturer. De kan yttra 
sig som sociala processer som knyter samman hushållen med olika samhälls-
processer. Detta kan ske genom utveckling av innovationer, exempelvis nya pro-
dukter, nya teknologier och nya organisationsformer som påverkar hushållets 
och individens relation till mat.  

Ett kännetecken för dagens livsmedelssystem är uppkomsten av en helt ny 
kulinarisk modell. Den innebär en strukturförändring i förhållande till den 
tidigare modellen, då individerna socialiserades genom familjemåltiden (Kauf-
mann 2010). Den nya modellen bygger i mycket större utsträckning på en indi-
vidualisering och/eller alienering av konsumenten från produktens ursprung 
och dess beredningsprocess. Ett uttryck för detta är kylskåpskulturen, där många 
fler än tidigare öppnar kylskåpet och äter när helst man känner för det (Kauf-
mann 2010). Man äter i högre utsträckning ”on the go” och bryter mot mål-
tidens traditionella sociala struktur och ordning (Bearsworth och Keil 1997). En 
annan strukturförändring är att andelen måltider som intas utanför hemmet har 
ökat markant. I Frankrike anger exempelvis 82 procent av den arbetande 
befolkningen att de äter ute regelbundet, majoriteten i genomsnitt fem gånger i 
veckan (Fischler 1999). Men även i Sverige ökar antalet restaurangmåltider.  Ett 
uttryck för detta är att antalet restauranger har ökat, mellan 2006 och 2009 
ökade antalet till exempel från 17 041 till 18 987 stycken och den genomsnittliga 
omsättningen ökade från 50 085 till 60 619 miljoner kronor per år (www.visita.se). 
Ökningen av antalet restaurangmåltider hänger samman med en förbättrad lev-
nadsstandard och förändringar i livsstil, samhällsstruktur, demografisk struktur 
och migrationsmönster. Ökade inkomster har gett oss möjlighet att resa allt 
oftare och allt längre bort och därmed har vi också fått möjlighet att lära känna 
nya livsmedel och maträtter. De stora invandringsvågor som vi upplevt sedan 
efterkrigstiden har bidragit med influenser utifrån när nyinflyttade efterfrågat 
hemlandets mat. Livsmedelssektorn är en viktig inkörsport för etablering i det 
nya landet. I små importbolag och butiker belägna kring Möllevångstorget i 
Malmö, i Rinkeby eller Hötorgshallen i Stockholm och på många andra platser 
säljer invandrade svenskar hemlandets läckerheter. Att öppna restaurang har 
också visat sig vara ett sätt att integreras i samhället. Under 1960-talet var det 
främst italienska men också grekiska restauranger som öppnades. Senare kom 
kinesiska, vietnamesiska, thailändska, libanesiska och japanska restauranger att 
bli allt vanligare. I snabbmatsköken blev kebab och falafel lika vanliga som korv 
med bröd.  

Restaurangsektorn spelar också en viktig roll som inkörsport till den svenska 
arbetsmarknaden, eftersom tröskeln för att få ett första jobb där är låg. Den 
gamla matlådan, ofta innehållande falukorv med stekt potatis, makaronipudding 
eller någon annan ”svensk” rätt, var länge den vanligaste lunchen i Sverige, inte 
minst bland industriarbetare. Idag innehåller matlådan oftast helt andra ingre-
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dienser och det är mycket vanligare att man äter ute. Då kan thai-mat, indiskt, 
sushi eller kinesiska dumplings stå på menyn.  

En ytterligare förändring är att användningen av halvfabrikat eller nästan 
färdiga rätter har ökat som en följd av kvinnors ökande arbete utanför hemmet 
(Goodman och Redclift 1991). Denna förändring har möjliggjorts av frysens och 
mikrovågsugnens snabba spridning under 1980- och 1990-talen. Dessa nya 
tekniska hjälpmedel har fört in moderniteten i våra kök (Fischler 1999) och 
därigenom bidragit till att omdefiniera familjens och främst kvinnans roll i pro-
duktionen och reproduktionen av seder och traditioner. Kvinnans intåg i arbets-
livet under tidigare perioder innebar en kvinnlig frigörelse som underlättades av 
utvecklingen av frysta varor och konserver. Den senaste förändringen har 
emellertid lett till en motreaktion som kännetecknas av sökandet efter livsmedel 
som uppfattas som ”äkta” och ”rena”, eftersom de påminner om vår barndom 
eller vårt förlorade ursprung. Denna motreaktion har bidragit till ett uppsving 
för småföretag, ofta belägna på landsbygden, som ägnar sig åt hantverksmässig 
produktion av traditionella livsmedel (Anthopoulou och Koutsou 2011). 

Dagens kulinariska modell har också påverkats av en dikotomi mellan å ena 
sidan en global trend av ökad konsumtion av fett och socker som leder till 
överviktsproblem (Drewnowski och Popkin 1997, s. 31-43) och å andra sidan en 
global trend som styrs av lipofobi och/eller kolhydratsfobi (Askegaard, Jensen 
och Holt 1999, s. 331-336, Edlund 2003, s. 111-127). Smalhetsidealet är ytter-
ligare ett exempel på en parallell företeelse som påverkar relationen till livsmedel 
och sätter sin prägel på vad som produceras, vad som konsumeras och hur det 
konsumeras. Trenden har bidragit till uppkomsten av en bransch som söker 
stärka sambandet mellan maten och hälsan/skönheten och samtidigt tonar ner 
måltidens sociala betydelse.  

En annan värdering, som under senare decennier gjort ett allt större avtryck 
på livsmedelssektorn, är synen på naturen. I det traditionella samhället var 
exploateringen av naturen en naturlig aktivitet som omfattade i princip hela 
samhället (Breathworth och Keil 1997, s.33). I dag har exploateringen av naturen 
kommit att ifrågasättas av allt fler. Det pågår en livlig debatt som initierades 
redan för cirka 50 år sedan, bland annat genom den amerikanska biologen 
Rachel Carsons epokgörande bok Silent Spring från1962. Den lyfte frågan om 
bekämpningsmedlens (främst DDT) negativa effekter på natur och människa. 
Denna debatt har sedan dess kommit att breddas och nyanseras i takt med att 
livsmedelssystemet har förändrats. Idag står frågor som rör riskerna med 
användning av genmodifierade grödor (DeSoucey och Techoueyres 2009, s. 81-
96) liksom sambanden mellan livsmedelsproduktion och klimatförändringar 
samt förlusten av biologisk mångfald i fokus (Björklund, Holmgren och Johans-
son 2008). Vår förändrade syn på naturen har givit upphov till en växande mark-
nad för ekologiska livsmedel (Holmberg, Steingrimmsdottir och Svensson 2007). 
Den har också lett till uppkomsten av ”produktionsfilosofier” (t.ex. biodynamisk 
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produktion) och kvalitetscertifieringar (t.ex. Demeter, KRAV och Rainforest 
Alliance) som skall vägleda miljömedvetna konsumenter. 

Under tidigare epoker byggde vi upp kulinariska traditioner som präglades av 
tillgången på råvaror, i kombination med utvecklingen av olika metoder för kon-
servering. Enligt mathistorikern Linda Civitello är våra kulinariska traditioner 
intimt förknippade med skapandet av symboler som gör livet begripligt och 
meningsfullt (Civitello 2011). I det förindustriella samhället var produktionen av 
livsmedel lokal, med undantag av främst kryddor som tidigt i historien blev 
viktiga handelsvaror.  

Idag är livsmedelsproduktionen en global angelägenhet och gastronomiska 
lyxvaror är inte sällan småskaligt och hantverksmässigt producerade. Gastro-
nomins uppsving är ett globalt fenomen som vuxit sig så starkt att det inte längre 
enbart handlar om vad vi äter. Gastronomi liksom överkonsumtion och under-
konsumtion av livsmedel har blivit delar av den massproducerade anglo-saxiska 
populärkulturen. Idag turas TV-bolagen om att skapa program som utnyttjar 
(och samtidigt underblåser) vårt ökade intresse för mat genom att lansera TV-
program som ”Master Chef” (Red House), ”Gordon Ramseys Kitchen Night-
mare” (All3Media) samt ”Biggest Loser” (3Ball Productions, Eyeworks Reveille 
Productions och Twenty Five Seven Productions). Sedan säljs licenser av kon-
cepten vidare till ett stort antal länder. 

Vår syn på smak har också kommit att hamna i ett helt nytt ljus. Smak och 
doft är två sinnesintryck som biologiskt utvecklats för att hjälpa oss att överleva 
(Kaufmann 2010). När livsmedelssektorn industrialiserades kom smaken att 
standardiseras genom den storskaliga livsmedelsförädlingen. Men i länder som 
Frankrike började institutionaliseringen av de lokala smakernas betydelse som 
en särpräglad kvalitetsmarkör redan år 1905, när man lagstiftade för att skydda 
vinsektorn från produktfalsifiering. Grundtanken är att kvaliteten på en produkt 
beror på den plats där den framställs. Kopplingen till platsen kommuniceras 
genom att produkten bär platsens namn, till exempel Champagne och Roquefort. 
Livsmedelskvalitet i relation till den franska modellen kan beskrivas som att   

kvaliteten i ett livsmedel är intimt kopplat till en samverkan mellan ett givet 
avgränsat geografiskt område – en lokal – med vissa naturgivna förutsättningar 
och produktionsmetoder, som formats under en lång historisk period, och 
anpassade till detta territoriums villkor och krav (Jonsson 2011).  

Den franska lagstiftningen skärptes år 1919 och breddades till att omfatta andra 
livsmedel. Det franska systemet bygger på skapandet av en standard under 
vilken producentgrupper kan certifiera sina produkter med en så kallad appella-
tion d’origine (ursprungsbeteckning). En sådan beteckning medför lagligt skydd 
för geografiskt förankrade produktnamn och förhindrar otillbörlig användning 
av ursprungsbeteckningen för produkter från andra regioner. Den blir också ett 
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lämpligt verktyg för marknadsföring av traditionella lokala livsmedel (Rytkönen 
och Gratzer 2012). 

Att just Frankrike kom att utveckla ett sådant system är ingen slump. Smak, 
som ett uttryck för olika landskaps distinkta egenskaper, har uppmärksammats i 
Frankrike under flera hundra år (Trubek 2008).  

Under EU:s utvidgning visade sig den franska appellation d’origine vara ett 
lämpligt verktyg för att begränsa effekterna av den ökade konkurrensen på den 
interna marknaden. Förändrade marknadsvillkor, ökad konkurrens och den 
strukturella effekten av den gemensamma jordbrukspolitikens generösa stöd 
hotade att leda till utslagning av den småskaliga förädlingen av livsmedel inom 
EU. Detta ledde till en gemensam EU-lagstiftning för livsmedelskvalitet i vilken 
Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad Geografisk beteckning (SGB) 
kom att bli de europeiska motsvarigheterna till det franska appellation d’origine. 
Dessa beteckningar erbjuder grupper av producenter en form av immateriell 
rättighet, som kan liknas vid ett kollektivt varumärke, genom en certifiering som 
kopplar produktens egenskaper till platsen. Detta innebär att de investeringar, 
som görs för att öka en varas anseende, inte kan användas av andra. Pro-
duktionen kan inte heller flyttas vilket leder till att det skapade mervärdet stan-
nar i den region som utvecklat produkten. Genom det europeiska märknings-
systemet har smaken blivit föremål för betydande teknokratisering och veten-
skapliga analyser, eftersom de sensoriska egenskaperna måste kunna knytas till 
platsen på vetenskaplig väg (Rytkönen och Gratzer 2012 samt Nygård och 
Wramner, kapitel 13 i denna bok).  

Ett centralt begrepp i detta sammanhang är terroir. Begreppet utvecklades 
ursprungligen för att beskriva vad som påverkar kvaliteten hos ett vin, men har 
senare breddats till att gälla för andra livsmedel. Terroir beskriver sambanden 
mellan produkten, den fysiska produktionsmiljön (t. ex. mark och klimat) och 
producentens know-how. Terroir är ett viktigt begrepp i detta sammanhang, 
eftersom det spelar stor roll för den upplevda kvaliteten på ett livsmedel och 
följaktligen för dess värde (van Leuwen, Roby, Pernet och Bois 2010 samt 
Nygård och Wramner, kapitel 13 i denna bok).  

Bidragen i denna bok 
Vi har i denna bok försökt belysa några av livsmedels- och måltidssektorns 
dimensioner och strukturer. En viktig slutsats är att varje länk i livsmedelskedjan 
kan ses utifrån olika dimensioner. Dessa sammanlänkar denna kedja med både 
externa och interna sociala och naturgivna processer.   

Vi har valt att lägga ett särskilt fokus på Sverige, men boken innehåller också 
två exempel från andra kontinenter med syfte att ytterligare problematisera dess 
centrala tema. Boken är indelad i tre sammanhängande tematiska delar, näm-
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ligen strukturella förändringar och aktuella trender, måltider och måltidskultur 
samt maten och naturen. 

Den första delen inleds med ett kapitel av Madeleine Granvik som belyser 
effekten av övergången från oljeberoende till nya alternativa försörjningssystem. 
Detta sker genom att studera interaktionen mellan stad och land utifrån policies, 
upphandlingsförfaranden och kommunikationsinsatser rörande närproducerad 
mat. I ett glest befolkat land som Sverige, där de sysselsatta inom jordbruket 
endast utgör 1,12 procent av befolkningen (SCB 2012), präglas relationen mellan 
stad och land av en obalans till landsbygdens nackdel. Granvik menar att det 
idag pågår en förändring inom svensk fysisk planering med anledning av att det 
finns en stor efterfrågan på lokala livsmedel och en ökad efterfrågan på jord-
bruksmark. Granvik menar att den lokala planeringsnivån med sitt planmono-
pol och ansvar för mark- och vattenanvändning har en betydande möjlighet att 
bidra till utvecklingen av mer hållbara system som bygger på stad-land-inter-
aktioner. Hon argumenterar för att landsbygdens betydelse för kommunernas 
långsiktiga utveckling bör klargöras i den fysiska planeringen. 

I kapitel tre lyfter Ursula Hård fram en annan effekt av pågående samhällsför-
ändringar. Genom att fokusera på kvinnors försörjningsstrategier på lands-
bygden problematiserar hon hur formella lagar och regler etc, samt informella 
normer och värderingar påverkar egenföretagare i Gävleborgs län. Hennes 
bidrag beskriver motsättningar inom det nuvarande institutionella ramverk som 
styr jordbruks- och landsbygdspolitiken. Å ena sidan finns en strävan efter en 
positiv miljö för lokala och regionala initiativ som främjar samverkan mellan 
olika aktörer och underlättar småskaligt företagande. Å andra sidan finns ofta 
formella lagar och informella normer som i första hand gynnar det normerande, 
storskaliga företagandet. Hårds kapitel redovisar en del av de resultat som kom-
mer att publiceras i hennes kommande doktorsavhandling som behandlar 
institutionella förhållanden och genuskontrakt som möjligheter och hinder för 
kvinnors företagande. 

Småskaligt företagande är också utgångspunkten för kapitel fyra, där 
Madeleine Bonow och Paulina Rytkönen belyser hur företag, i detta fall ost-
producerande gårdsmejerier i Jämtland, med mycket små medel kan arbeta för 
att bygga upp sina varumärken. Ett slagkraftigt och trovärdigt varumärke har 
blivit allt viktigare i en tid då konkurrensen inom livsmedelssektorn ökar. 
Medan globala företag som Coca-Cola eller Nestlé varje år lägger stora belopp på 
att förvalta och kommunicera innehållet i sina varumärken, har Jämtlands gårds-
mejerier valt att använda platsen som en viktig komponent i sitt varumärke. 
Bonow och Rytkönen visar att de få registrerade varumärken som finns spelar en 
underordnad roll, medan företagens namn och produktattribut med anknytning 
till ostens ursprung, till exempel get, fjällko, fjällandskap och gårdens historia, är 
betydligt viktigare i företagens varumärkesstrategier. En av de viktigaste slutsatser-
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na är att om produkterna skall säljas på en större marknad kan varumärket 
förstärkas genom att skapa en anknytning till varans geografiska ursprung.  

Den första delen avslutas med ett bidrag som ställer en aktuell fråga i livs-
medelssammanhang: vilka samband finns mellan den globala livsmedelsför-
sörjningen och livsmedelssäkerheten i utvecklingsländer? Frågan behandlas av 
Adolphine Kateka när det gäller fiske av nilaborre i Victoriasjön i Tanzania. Ett 
skifte har skett från 1970-talets småskaliga, traditionella fiske, då det totala årliga 
uttaget – av huvudsakligen inhemska fiskarter – uppgick till cirka 20 000 ton, till 
2000-talets storskaliga, effektiviserade och specialiserade fiske av inplanterad nil-
aborre med ett uttag av 500 000 ton per år. Detta skifte har lett till skapandet av 
stora ekonomiska värden på aggregerad nivå. På lokal nivå däremot har hittills 
inga gynnsamma effekter, såsom minskad fattigdom, ökade intäkter för lokal-
befolkningen eller förbättrad livsmedelssäkerhet, noterats. Hennes viktigaste 
slutsats är att fiskerinäringens expansion och globalisering kan påverka livs-
medelssäkerheten negativt genom en skev fördelning av kostnader och intäkter, 
något som främst orsakas av ett institutionellt misslyckande. Katekas artikel 
bygger på hennes doktorandarbete vid Södertörns högskola. Hennes avhandling 
Co-management Challenges in the Lake Victoria Fisheries: a context approach 
lades fram år 2010. 

Bokens andra del inleds med ett kapitel om karpfiskarnas tillbakagång i 
svenskt kosthåll av Madeleine Bonow och Ingvar Svanberg. Det behandlar hur 
tidigare delikatessfiskar som karp och ruda under århundradenas lopp helt har 
försvunnit ur de svenska konsumenternas medvetande. Författarna försöker visa 
hur våra matvanor påverkas av ekologiska förutsättningar, sociala strukturer, 
ekonomiska förhållanden, teknisk utveckling och rådande värderingar. De har 
valt ett historiskt förändringsperspektiv som fokuserar på karpfiskarnas 
skiftande betydelse för människors kosthållning över tid. Den övergripande mål-
sättningen är dels att belysa karpfiskarnas betydelse för gångna tiders hushåll-
ning, dels att diskutera varför de förlorat sin popularitet i det moderna kost-
hållet. Avslutningsvis diskuterar författarna möjligheterna att åter börja använda 
karpfiskar som föda. 

Även följande kapitel behandlar matkonsumtion i förändring, men då istället 
utifrån ett kulturellt perspektiv. Etnologen Beatriz Lindqvist beskriver den 
italienska matens klassresa i Sverige, från då pizza och pasta främst uppfattades 
som snabba kolhydrater och ett alternativ till halvfabrikat, till dagens syn på det 
italienska köket som något ”äkta”, ”sunt” och ”näringsriktigt”. Lindqvists studie 
bygger på studenters berättelser om deras egna och deras familjers uppfattningar 
av det italienska köket. Hon besvarar ett antal frågor.  Varför har italienska födo-
ämnen, maträtter och måltidsskick fått så central betydelse i receptböcker, mat-
tidningar, restaurangutbud och i vanliga svenskars hem? Vilka föreställningar 
om det italienska köket finns? Vad betyder dessa i svensk vardag? Vilka element 
och vanor knyts till ett italienskt ursprung? Vad kommuniceras medvetet res-



 
F R Å N  M A T P R O D U K T I O N  T I L L  G A S T R O N O M I  

 

 18 

pektive omedvetet genom dessa? Lindqvist bidrar med en nyanserad syn på 
kulturskillnader mellan Nord- och Sydeuropa, och beskriver också hur en 
ökande oro över miljöproblem och andra negativa framtidsscenarier gör avtryck 
i studentgruppens associationer. 

I kapitel åtta belyser Inger Jonsson restaurangsektorn som forskningsarena. 
Hon gör nedslag i dagens gastronomiska forskning genom att redovisa fyra 
pågående socioekonomiska forskningsprojekt med restaurangen som studie-
objekt. De behandlar allt från genusaspekter till arbetsvillkor. Jonsson kopplar 
samman forskningen med framväxten av måltidskunskap som ett nytt utbild-
nings- och forskningsämne på universitetsnivå. Utbildningen sker i dag vid 
Restauranghögskolan vid Örebro Universitet och skall bland annat ”uppmärk-
samma restaurangverksamhetens estetiska sida i både teori och praktik”. 

Den andra delen avslutas med ett bidrag av Mia Prim som belyser kon-
textuella faktorers betydelse för valet av mat, måltidsupplevelsen och den fysio-
logiska effekten av att äta i olika situationer. Att skapa ”rätt” kontext för mål-
tiden visar sig vara ett viktigt verktyg för att främja restaurangers och andra mål-
tidsföretags lönsamhet, men kan också vara ett instrument för välbefinnande i 
hemmet. Måltiden och måltidsupplevelsen är inte enbart beroende av det 
näringsmässiga innehållet eller utseende och smak av det som ligger på tallriken. 
Enligt FAMM-modellen (five aspects of a meal model) påverkas den också av 
rummet, mötet, atmosfären och de kontroll- och ledningssystem som berör mål-
tidsverksamheten (Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg 2006). Prim 
argumenterar för vikten av att investera i forskning med syfte att höja mål-
tidsupplevelsen. Det gäller både för att komma till rätta med överviktsproblem 
och underviktsproblem hos äldre. Att förbättra äldres måltidsupplevelser skulle 
öka deras livslust och livskvalitet och leda till en stor samhällsekonomisk vinst. 

Bokens sista del behandlar sambanden mellan mat och natur. Den börjar med 
ett kapitel som belyser sambandet mellan de ekonomiska mål som har format 
den svenska mejerinäringen och deras effekter på biologisk mångfald. Utifrån ett 
exempel från mejerinäringen på Gotland belyser Martin Ragnar hur export-
strävanden och industriellt tänkande inom mejerinäringen på nationell och 
regional nivå kom att leda till utrotning av ett tiotal svenska lantraser av kor. Det 
gäller bland annat Gotlandskon. Kapitlet beskriver hur processen gick till och 
besvarar den viktiga frågan om varför äldre tiders koraser försvann?  

I följande kapitel fortsätter Per Wramner och Odd Nygård på ett liknande 
tema genom att belysa sambanden mellan livsmedelsproduktion och naturvård i 
Sverige. Framför allt problematiseras sambanden mellan jordbrukspolitik och 
naturvård i odlingslandskapet. Författarnas slutsats är att det finns ett positivt 
samband mellan småskalig, lokal livsmedelförädling, baserad på lokalt pro-
ducerade råvaror som mjölk och kött, och naturvårdsåtgärder som främjar 
skydd och traditionell hävd av det äldre odlingslandskapet med dess rika biolo-
giska mångfald. Sambandet består i en ömsesidig positiv växelverkan där sådan 
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produktion främjar naturvården och där naturvårdsåtgärder påverkar pro-
duktionen positivt. 

I bokens sista kapitel redogör Odd Nygård och Per Wramner för framväxten 
och användningen av begreppet terroir i EU:s livsmedelspolitik. En huvudfråga 
är hur terroir skulle kunna användas i en svensk kontext. Kapitlet sammanfattar 
även hur andra länder använt begreppet terroir för att skapa mervärde åt sin 
hantverksmässiga och småskaliga livsmedelsförädling. Erfarenheter från andra 
länder visar att kopplingen mellan produkt och produktionsplats utgör den 
bärande beståndsdelen i många olika strategier för landsbygdsutveckling, där 
”premiumlivsmedel” sätts i centrum. Författarna drar slutsatsen att liknande 
strategier skulle kunna användas i Sverige för att utveckla den geografiska 
identiteten hos lokalproducerade livsmedel och därigenom bland annat främja 
den lokala turismen.  

Sammanfattningsvis vill vi säga att de olika kapitlen i denna bok bildar en 
tvärvetenskaplig bukett av bidrag som belyser ett antal aktuella frågor för livs-
medels- och måltidssektorn, från ”jord till bord”. Boken vänder sig till studenter, 
forskare och verksamma inom sektorn liksom till en intresserad allmänhet. Vi 
hoppas att den ska bli till nytta och glädje. 
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2. Interaktion mellan stad och landsbygd  
i fysisk planering  

Lokaliseringsprocesser för livsmedelssystem  
i Sveriges kommuner 

Madeleine Granvik 
 
Staden får idag det mesta av sina råvaror, energi och livsmedel från andra platser 
än sitt närområde. Stadsplanering bygger på system som är beroende av fossil 
energi, globala marknader, flöden och hög mobilitet. Dessa system bidrar till att 
avskilja stad från land. Hittills har det i ett kortare tidsperspektiv varit ekono-
miskt fördelaktigt att geografiskt skilja produktionen från konsumtionen. Men 
genom att oljan inte längre kan utvinnas i samma omfattning som tidigare för-
väntas den bli dyrare vilket bland annat kan påverka den globala handeln. Den 
miljökris, global change (IGBP, 2004) och resurskris, till exempel peak oil1 
(Aleklett, 2006, 2008), som vi idag står inför, kräver ett nytt sätt att planera och 
organisera städer och deras omland (Berg, 2007, 2009; Berg och Granvik, 2009). 
En lokalisering av en, jämfört med idag, större andel av primärproduktionen av 
livsmedel och bioenergi, är en sannolik effekt av ett högre oljepris. Lokalisering 
innebär i det här sammanhanget att primärproduktion och konsumtion kom-
mer varandra närmare geografiskt. Produktionen förskjuts från globala mark-
nader/system/flöden till makroregioner (t.ex Östersjöregionen), till mikro-
regioner (t.ex. Mälardalen) och till enskilda kommuner och deras omland. En 
lokaliseringsprocess kan ses som en anpassning, vars kärna är att öka kom-
munernas förmåga att hantera kriser som uppkommer om eller när tillgänglig-
heten av global energi, mat och andra råvaror minskar. Lokalisering är inte en 
fråga om antiglobalism och ska inte heller blandas ihop med lokalism, som är en 
politisk filosofisk inriktning (DuPuis and Goodman, 2005; Allen, 2004; Allen et 
al. 2003; Hinrichs, 2003), utan kan ses som en logisk övergång från ett olje-
beroende samhälle till alternativa system. Dessa alternativ bygger på en mång-
fald av olika system i olika skalor där makro- och mikronivån är de mest rele-
vanta att utveckla i detta sammanhang (Granvik, 2010c).  

                                   
1 Peak oil: maximun vad gäller den hastighet med vilken nya oljefyndigheter upptäcks. Där-
efter minskar oljeproduktionen successivt. 
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Beräkningar från ett ”business as usual-scenario” visar att efterfrågan på 
energi globalt kommer att vara 60 procent högre år 2030 än idag (EIA, 2005). En 
lokalisering av en, jämfört med idag, större andel av primärproduktion är en 
sannolik effekt av inte bara peak oil utan också den förväntade befolkningsök-
ningen. Dessutom ses jordbruksmark alltmer som bristvara i ett globalt perspe-
ktiv. Spekulation och global handel med jordbruksmark, så kallad ”land 
grabbing” blir allt vanligare.2 Exploateringstrycket på svensk jordbruksmark har 
tredubblats de senaste tio åren (Jordbruksverket, 2006). De senaste 40 åren har 
14 000 hektar av Sveriges mest högklassade åkermark – i Skåne – exploaterats 
och ytterligare 9 000 hektar beräknas ge plats för bebyggelse och vägar de när-
maste 20 åren enligt de skånska kommunernas översiktsplaner (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2006).   

Fysisk planering och livsmedelssystem – dåtid och nutid 
I en genomgång av stadsplaneringslitteratur från de senaste decennierna av 
Pothukuchi och Kaufman (2000) dras slutsatsen att stadsplanering som disciplin 
knappt ägnat någon uppmärksamhet åt frågor om livsmedelssystem. Flera 
planerare och planeringsteoretiker som verkade i början och mitten av 1900-
talet inkluderade däremot hanteringen av livsmedelssystem i stadsplaneringen 
(Hedden, 1929; Losch, 1954; Isard, 1956; Howard; 1960; Jarlöv, 1996). ´ 
     Den brittiske stadsplanerare Howard (1960) lanserade en vision om den 
oberoende och självförsörjande trädgårdsstaden omgiven av odlingsmark. Han 
ifrågasatte att fastighetspriserna i London var så mycket som tio gånger högre än 
priserna på landsbygden. Enligt hans planeringsidé skulle stad och land ses som 
en helhet och förenas i en gemensam planering. Trädgårdsstaden byggde på 
tanken att marken ägdes av invånarna gemensamt och att alla hyror gick till 
staden och det allmänna. Konsekvenserna skulle bli att när markvärdet steg 
tjänade staden som helhet tjänade på det, inte enskilda personer. Den optimala 
trädgårdsstaden skulle omfatta cirka 2 400 hektar och ge plats för 30 000 invånare 
som skulle leva och arbeta i staden. Den omgivande landsbygden var tänkt att hysa 
ytterligare 2 000 personer. Hans vision var att trädgårdsstäder skulle byggas intill 
varandra och vara förenade med vägar, järnvägar och annan infrastruktur.  

Den svaga kopplingen mellan dagens livsmedelssystem och den fysiska 
planeringen förklaras, åtminstone delvis, av Toynbee (1970) som definierade 
staden i termer av dess oförmåga att producera tillräckligt med mat för att 
försörja sin befolkning.  

                                   
2 Fenomenet ”land grabbing” blir allt vanligare. Sydkorea arrenderar t.ex. halva åkerarealen på 
Madagaskar. Saudiarabien har köpt åkermark i Tanzania, Förenade Arabemiraten och Kina i 
Sudan och svenska bolag i Ryssland. 
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A city is a human settlement whose inhabitants cannot produce, within the city 
limits, all of the food that they need for keeping them alive.  

I litteratur från tidigt 1900-tal definierades urbana samhällen som icke agrara, 
vilket innebar att produktion av mat distansierades från de urbana frågorna.  

Men mat har i alla tider haft en nära koppling till mänskliga bosättningar. 
Städer har utvecklats i bördiga områden och vid handelsplatser. Även själva 
gatulivet i staden påverkas genom den verksamhet som mat ger upphov till 
(Steel, 2008). I Europa är förutsättningarna för livsmedelsproduktion på många 
håll utmärkta till följd av rik tillgång på god jordbruksmark. Cirka hälften av 
landarealen utgörs av jordbruksmark oavsett befolkningstäthet. En trolig för-
klaring till detta är att de mest bördiga delarna av kontinenten av tradition också 
är de tätast befolkade (Bengs och Schmidt-Thome 2004).  

Med tanke på den centrala roll mat har och har haft för staden och stadslivet, 
är den en försummad faktor i den fysiska planeringen. Fram till efter andra 
världskriget var det av stor vikt att vara oberoende av omvärlden för sin livs-
medelsförsörjning. Konsekvensen av detta blev att man slog vakt om odlingsbar 
mark i städernas närhet. Under första världskriget skapades ny odlingsmark 
både i och utanför städer. Stadsborna uppmanades av makthavarna att odla 
grönsaker m.m. Offentliga ytor togs även i bruk, till exempel odlades grönkål i 
rabatterna vid Karlaplan i Stockholms innerstad (Israelsson, 2002). Den bered-
skapspolitk som utvecklades efter världskrigen syftade till bibehållen livsmedels-
försörjning i upp till tre år vid avspärrning. Denna beredskap upphörde defini-
tivt vid Sveriges inträde i EU 1995. Idag anses Sveriges beredskapslager vara EU:s 
öppna marknad. 

Stadsplanering som disciplin sysslar med att planera för tätorters utveckling. 
Boende, infrastruktur, service, avfallshantering etc. länkas samman till en helhet. 
Luft, vatten, mat och boende är grundläggande för våra liv. Tillgång till ren luft, 
rent vatten och ett hälsosamt boende är självklara planeringsfrågor, men inte 
mat. Pothukuchi och Kaufman (1999, 2000) menar att livsmedelssystemet med 
dess olika funktioner såsom produktion, förädling, lagring, distribution, handel, 
konsumtion och avfallshantering borde vara en viktig och självklar faktor i 
stadsplaneringen.   

Stad och land i samverkan 
Det hållbara samhället studeras idag ofta utifrån ett stadsperspektiv – hållbar 
stadsutveckling, hållbar stadsbyggnad, den hållbara staden, den förtätade staden 
etc. – oftast avskilt från forskning om primärproduktion på landsbygden. Be-
greppet hållbar stadsutveckling kan kritiseras på liknande grunder som 
begreppet hållbar utveckling då det introducerades för drygt 20 år sedan (Helm-
frid, 1992). Kritiken mot hållbar utveckling grundar sig i en syn där det inte är 
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passande att para ihop begreppen utveckling och hållbar. Huvudargumentet för 
detta är att utveckling oftast står för ekonomisk tillväxt och ses som marknads-
ekonomins dominans över naturen. Begreppet hållbar stadsutveckling kan också 
kritiseras för att endast ett perspektiv ges utrymme, nämligen staden. Hur kan en 
stad vara hållbar utan sitt omland? Samtidigt finns argument för fokuseringen på 
staden, inte minst den fortgående urbaniseringen. Hälften av världens befolk-
ning bor idag i urbaniserade områden. Detta innebär emellertid också att den 
andra hälften bor på landsbygden. Det finns en risk för att urbaniseringen 
medför en gradvis förstärkning av urbana perspektiv som gör att livsvillkoren i 
urbana miljöer tenderar att bli normerande. Idag finns anledning att i stället se 
landsbygden som en miljö av stor betydelse för hela samhället, inte minst för den 
framtida försörjningen av råvaror, energi och livsmedel.  

Svenska kommuner består oftast av ett antal städer eller tärorter omgivna av 
landsbygd där jord- och skogsbruk bedrivs. Kommunerna har ansvar för den 
fysiska planeringen, alltså frågor som rör användningen av mark och vatten. De 
har planmonopol vilket innebär en suverän rätt att anta fysiska planer. 
Översiktsplaner är obligatoriskt för alla kommuner enligt Plan- och bygglagen 
(PBL, 1987). I dem ska intentionerna för användningen av kommunens mark 
och vatten ingå. Av tradition har tyngdpunkten i den fysiska planeringen legat 
på tätorterna, medan landsbygden har behandlats mer översiktligt. I och med 
den rådande förtätningsdoktrinen och betoningen av planering för hållbar stad-
sutveckling har staden och tätorten kommit än mer i fokus i den fysiska 
planeringen. Samtidigt måste framhållas att kommunerna har ett ansvar också 
för utvecklingen på landsbygden. Det gäller inte bara allmänt för fysisk planering 
utan också för specifika miljö- och naturresursfrågor, t.ex. enligt miljöbalken 
(Miljödepartementet, 1996). Dock saknas i allmänhet organ för frågor om jord- 
och skogsbruk (Saifi et al. 2009) som till stor del hanteras av länsstyrelserna. 

Den europeiska landskapskonvention (European Landscape Convention, 
2000), som nyligen ratificerats av Sverige, lyfter däremot fram landsbygden som 
en resurs för samhället i dess helhet. Landsbygden kan bidra till att uppnå 
kulturella, ekonomiska och miljömässiga mål. Konventionen understryker 
behovet av att lägga mer fokus på landsbygdsfrågor och interaktioner mellan 
stad och land i den kommunala planeringen.  

Lokaliseringsprocesser och närodlad mat 
Intresset för lokalt producerad mat ökar. Motiven för att välja sådana produkter 
är många. Det kan vara miljöaspekter (korta transporter, bevarande av öppna 
landskap m.m.), djurvälfärd, livsmedelssäkerhet (kvalitet, hälsa m.m.), stöd till 
den lokala ekonomin och kulturen samt önskan att skapa relationer mellan 
producenter och konsumenter (Dupois, 2005; Halweil, 2002). Intresset för när-
odlad och lokalt producerad mat ökar bland konsumenter, handeln, krögare och 
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grossister (LivsmedelsSverige, 2010; Coop, 2009; Hallberg, 2008; Ipsos-Eureka, 
2004). En webbaserad enkät som drygt 43 000 konsumenter deltog i visar att 85 
procent handlar lokalt producerad mat för att de vill bidra till ett bättre klimat 
och kortare transporter och 79 procent uppgav att de ville stödja lokala produ-
center (Coop, 2009). Hur ser då intresset ut för närodlade livsmedel i Sveriges 
kommuner? 

Svenska kommuners intresse för närodlad mat  
En nationell studie utfördes år 2009 (Granvik, 2010c; SvD, 2009) där 75 procent 
av Sveriges kommuner deltog. Telefonintervjuer genomfördes med kostchefer 
och/eller upphandlare av livsmedel. Intervjuerna baserades på ett antal struktu-
rerade frågor med fokus på följande fyra områden relaterade till närodlad mat: 
policy, upphandlingsförfaranden, kommunikationsinsatser riktade mot närpro-
ducenter samt logistik. Av de tillfrågade 218 kommunerna var det 66 procent 
som visade ett intresse för närodlad mat och av dessa var det 79 procent som 
arbetade aktivt med frågan och hade genomfört praktiska handlingar. Här redo-
visas resultat kopplat till de fyra frågeområdena.  

Av de 218 deltagande kommunerna hade 12 procent (26 st) en policy om 
närodlade livsmedel. Ytterligare 3 procent (6 st) befann sig i en process för att 
utveckla en sådan. Generellt framkom att frågor om närodlad mat möjligtvis 
fanns med i andra lokala politiska dokument såsom Agenda 21-program, miljö-
program, klimatstrategidokument etc. men att det var oklart. I fråga om upp-
handlingsförfaranden hade 38 procent (82 st) underlättat för närodlare att 
kunna svara på anbud. Detta kan göras på flera sätt vilket framkom från inter-
vjuerna. Det enklaste sättet för kommunerna att öka andelen närproducerad mat 
är att begränsa upphandlingarna genom att till exempel dela upp dem på olika 
kommundelar eller verksamhetsområden. Upphandlingarna kan också delas 
upp mellan olika råvarugrupper, till exempel en för potatis, en för bröd o.s.v. 
Detta möjliggör för den lokala potatisodlaren och bagaren att överhuvudtaget 
kunna lämna anbud. Om det förutsätts att en leverantör ska klara hela 
kontraktet är det stor risk att småskaliga producenter avstår från att lämna 
anbud. Knappt en tredjedel 31 procent (67 st) av kommunerna hade genomfört 
kommunikationsinsatser riktade mot närproducenter för att uppmana till 
samarbete och för att få dem att svara på anbud i högre grad. Vissa kommuner 
hade även erbjudit närproducenter utbildning i, eller bistått i, själva processen 
att svara på ett anbudsförfarande. Rörande logistik var det 8 procent (18 st) som 
hade satsat på samdistribution och 7 procent (15 st) var på gång att genomföra 
detta. Tanken med att erbjuda olika logistiklösningar eller samdistribution är att 
underlätta för producenterna att leverera sina varor. De levererar då i regel 
endast till en plats, en samlastningscentral. Från denna central distribueras sedan 
varorna samordnat till de olika verksamheterna. Detta system underlättar fram-
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förallt för mindre företag utan större egen transportkapacitet att kunna leverera. 
En samordningscentral kan vara en viktig länk för att kommuner ska få fler 
lokala leverantörer att svara på anbud.  

Generella intryck från intervjuerna är att flera kommuner hävdar att lagen 
om offentlig upphandling (LOU, 1992) utgör ett hinder för upphandling av när-
odlad mat. Det är inte möjligt att i en upphandling ställa som krav att maten ska 
vara just närproducerad eftersom detta strider mot LOU och den fria kon-
kurrensen inom EU. Resultatet från denna studie visar dock att många kom-
muner inte ser LOU som ett hinder, utan menar att det finns flera vägar att gå 
för att möjliggöra upphandling av närproducerad mat. Några kommuner menade 
att det inte fanns ekonomiska möjligheter att inhandla närodlat, då dessa 
produkter ansågs vara dyrare.  

De kommuner som visade störst intresse för närodlad mat i denna studie var: 
Söderköping, Jönköping, Falköping, Smedjebacken, Borlänge, Gagnef, Säter, 
Västerås och Örebro. En annan grupp med stort intresse bestod av 57 kom-
muner som emellertid hade genomfört färre aktiviteter för att underlätta inköp 
av närodlade produkter än de ovan nämnda kommunerna. En tredje grupp om 
49 kommuner hade bara genomfört någon insats. Slutligen fanns det 30 kom-
muner som ännu inte hade genomfört något i praktiken men tydligt angav att de 
antingen planerade att göra så eller att det fanns ett intresse för närodlat i kom-
munen och att frågan diskuterades. 

Jordbruksdepartementet har gått igenom lagstiftningen om LOU och sett att 
den inte hindrar kommuner från att köpa närproducerat. Jordbruksminister 
Eskil Erlandsson uttalade sig i Svenska Dagbladet (2009) om att han ansåg att 
kommunerna ser hinder i onödan.  

Våra tjänstemän kom fram till att man kan ställa de krav man vill. Vill man ha en 
vara som inte har flugit och farit över hela jordklotet så kan man ställa det som 
villkor. Mitt råd är att inte göra upphandlingarna så förtvivlat stora. Kanske ska 
man inte samarbeta med grannkommunerna om inköp så att bara de största 
aktörerna klarar av att lägga ett bud. Det är fråga om att människor i alla steg 
måste engagera sig i frågan. Tycker man att det är viktigt går det att fixa.  

I en studie tillfrågades 1 185 svenska politiker och tjänstemän om kommunen 
bör köpa av en lokal leverantör, trots att det finns ett billigare fullgott alternativ, 
75 procent svarade nej (Erlingsson et al. 2008). En liknande fråga ställdes till 
småföretagare varav 85 procent svarade ja och 54 procent av 1 877 medborgare 
svarade också ja. En enkätundersökning riktad till 310 politiker visade att 75 
procent antingen ville förändra eller avskaffa olika lagar. Lagen om offentlig 
upphandling var den som ogillades mest (Dagens Samhälle, 2009), vilket inte är 
så anmärkningsvärt med tanke på att en lokalpolitikers roll är att gynna det 
lokala näringslivet, något som LOU inte direkt medverkar till. Dessutom är 
multiplikatoreffekterna av lokala investeringar två till fyra gånger större än 
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effekterna av externa investeringar (Roselandoch Soots, 2007), vilket givetvis blir 
intressant ur ett lokalpolitiskt perspektiv.  

Interaktioner mellan stad och land i ett lokaliseringsperspektiv 
I en studie av klimatstrategier i Sveriges 45 klimatkommuner3 har Bergström och 
Boréus (2005) visat att det är relativt vanligt att kommuner har ett lokaliserings-
perspektiv gällande energi men mindre vanligt gällande livsmedel. Endast sju av 
dessa kommuner inkluderade livsmedel som en faktor i det lokala klimatarbetet 
(Granvik, 2010a). Ytterligare en studie om interaktionen stad-land i 22 av kli-
matkommunerna (Granvik, 2010a) undersökte i vilken grad det pågår lokali-
seringsprocesser i kommunal fysisk planering. Studien fokuserade på fyra 
huvudfrågeområden: det lokala KLIMAT-arbetet (lokala flöden/system: energi, 
avfall, mat m.m.); MARK-frågor (värdet av åkermark/jordbruksmark, att explo-
atera eller bevara); LANDSBYGDS-utveckling (syn på landsbygdens roll i fysisk 
planering); SAMVERKAN för stad-land-interaktioner (samverkan mellan olika 
plannivåer och aktörer). I analysarbetet undersöktes om det fanns samband 
mellan de fyra frågeområdena, om en helhetspolitik kunde urskiljas som stödjer 
en lokaliseringsprocess. Idag arbetar till exempel flera kommuner med närodlad 
mat vilket kan visa sig i upphandlingsförfaranden, satsningar på logistik och så 
vidare, men det är inte säkert att ett samband finns mellan satsningen på när-
odlad mat och exempelvis kommunens synsätt på jordbruksmark. I samma 
kommun som arbetar för närodlad mat kan samtidigt beslut tas om att i hög 
grad exploatera jordbruksmark.   

Resultaten från studien visar att flertalet (15 st) av klimatkommunerna var 
antingen mycket positiva eller positiva till en starkare utveckling av lokala flöden 
mellan stad och land. Fyra kommuner uppgav att frågan är viktig, men att 
sådant arbete inte prioriterades i kommunen. En majoritet (19 st) arbetade med 
lokala kretslopp kopplat till klimatarbetet, endast två menade att de inte gjorde 
det. Gällande markfrågor var det ingen av kommunerna som uppgav att de hade 
en kommunal policy för att skydda åkermark. Däremot svarade 13 kommuner 
att det fanns riktlinjer i olika planeringsdokument såsom översiktsplan, miljö-
program eller lokala miljömål för att värna och hushålla med åkermark. Några 
uttryckte dilemmat exploatera/bevara för att nyansera vad riktlinjerna säger och 
hur den faktiska verkligheten ser ut: 
 
Det finns ett lokalt miljömål som säger att värdefull odlingsmark inte ska tas i 

anspråk för exploatering. Om staden ska växa till ytan innebär det dock att 
odlingsmark måste tas i anspråk. Här finns en intressekonflikt. Kristianstad.  

                                   
3 Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt 
med lokalt klimatarbete. 22 kommuner är medlemmar. Därutöver blir 23 mindre kommuner 
klimatcoachade genom nätverket.  



 
M A D E L E I N E  G R A N V I K  

 

 32 

Det finns en riktlinje i översiktsplanen som tar upp skyddet av jordbruksmark. 
Exploatering är tillåten endast då väsentliga samhällsintressen föreligger. 
Viss tätortsexpansion kommer att ske på åkermark. Uppsala. 

Utgångspunkten är att så långt som möjligt undvika stadsutbredning och i syn-
nerhet på jordbruksmark. Något förbud finns dock inte för att använda jord-
bruksmark. Jönköping. 

 
Trots att ingen kommun hade en policy för att bevara kommunens åkermark så 
menade drygt hälften att det var mycket viktigt eller viktigt (övervägande mycket 
viktigt) att bevara den.  Motiven till detta handlade främst om framtida behov av 
livsmedel, att jordbruksmark av hög klass (8-10) inte bör exploateras, att vårda 
kulturlandskapet och den biologiska mångfalden eller att åkermark sågs som en 
bristvara i kommunen. Nedan följer en sammanställning av dessa: 

 
Tillgång till åkermark i erforderlig omfattning kommer att behövas för en 

effektiv och hållbar försörjning i framtiden. Hjo. 
Jordbruksmark är en väldigt viktig resurs för att kunna tillfredsställa vårt behov 

av livsmedel och andra grödor. Jönköping.  
Den politiska uppfattning de flesta har är sannolikt att det är viktigt att bevara 

åkermarken. Skälen för det kan variera. Landskapsestetiska skäl och bered-
skapsskäl är väl de vanligaste liksom sysselsättningsskäl. Dals-Ed. 

 
De kommuner (knappt hälften) som ansåg att det inte var lika viktigt att bevara 
åkermark motiverade det antingen utifrån att exploatering får gå före, att 
kommunen har gott om åkermark, att det är en ickefråga i kommunen eller att 
det finns olika intressen mellan staden, som prioriterar bebyggelse, och 
landsbygden som värnar åkermarken. 

 
Stads- och tätortsexpansion får ibland gå före för att åstadkomma strukturer 

som på annat sätt är viktiga ur hållbarhetssynpunkt. Uppsala. 
Även om det är angivet i policydokument (att bevara åkermark) har Malmös 

utbyggnad av både bostäder och köpcentra hittills skett på åkermark. En 
ändring i förhållningssättet till åkermarken är dock på gång. Malmö. 

Då Falköping är en landsbygdskommun med stor yta finns det gott om åker-
mark i kommunen och frågan är i dagsläget inte högprioriterad. Falköping.  

Det är en ickefråga politiskt, Lidköping.  
 
En fråga ställdes om vilka faktorer som är viktiga för åkermarkens värde. De 
främsta faktorerna som ansågs vara mycket viktiga var produktion av livsmedel 
(11 st), främja lantbruksföretagande (10 st.), samt produktion av energi (8 st). 
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De främsta faktorerna som ansågs vara viktiga var rekreationsvärdet och de 
nationella miljömålen. Det var ingen faktor som i hög grad upplevdes vara mindre 
viktig. Svar gällande att exploatera för bostadsbyggande och infrastruktur för-
delade sig i stort sett lika mellan de tre alternativen mycket viktigt, viktigt och 
mindre viktigt.  
 
Angående landsbygdsfrågor var det 14 kommuner som uppgav att de hade 
tjänstemän som specifikt arbetar med frågor om landsbygdsutveckling. En 
fjärdedel hade det ej. En fråga ställdes om vilken uppfattning man har om fysiska 
planerares kunskap och erfarenhet av att arbeta med landsbygdsfrågor. En 
fjärdedel uppgav att de uppfattade att det fanns en god kunskap och erfarenhet. 
Lika stor andel menade att den var begränsad. En femtedel hade ingen uppfatt-
ning i frågan. Fem av kommunerna hade fora där kommunala fysiska planerare 
och företrädare för landsbygden kontinuerligt möts. En fjärdedel menade att det 
sker en samverkan mellan fysiska planerare och företrädare för landsbygden i 
hög grad. En tredjedel samverkar i någon grad och i två kommuner sker 
samverkan i mycket liten grad. Bortfallet för denna fråga var hela 30 procent.  

Gällande samverkan ställdes även en fråga om i vilken grad det sker sam-
verkan mellan det kommunala översiktsplanearbetet och lokala grupper som 
byalag/bygdeföreningar kring lokala utvecklingsplaner/lokala omställnings-
planer.4 Generellt kan konstateras att det vanligaste var att ta hänsyn till lokala 
utvecklingsplaner/lokala omställningsplaner samt att erhålla kontinuerlig infor-
mation. Att medverka i arbetsprocesser gjordes i hög grad i fem kommuner och i 
någon grad i fyra.  

I analysarbetet undersöktes också om det fanns några logiska samband 
mellan de fyra frågeområdena (KLIMAT, MARK, LANDSBYGD och SAM-
VERKAN) i ett lokaliseringsperspektiv. Frågan var om det gick att urskilja en 
helhetspolitik som genomsyrade kommuners fysiska planering, där utvecklingen 
går hand i hand mellan frågeområdena. Slutsatsen är att Falköping5 hade den 
starkaste profilen i ett lokaliseringsperspektiv. Kommunen hade ett stort intresse 
för interaktioner stad-land och landsbygdens roll i fysisk planering liksom en 
hög samverkansgrad med landsbygdsaktörer men var något svagare i synen på 
bevarande av åkermark. I övrigt var det fyra kommuner – Jönköping, Lidköping, 
Hjo och Malmö som hade en kombination av stark/medelstark på samtliga 

                                   
4 Idag finns cirka 4 300 byagrupper i Sverige varav flera arbetar med att ta fram lokala 
utvecklingsplaner. Några arbetar även med så kallade omställningsplaner för att anpassa och 
utveckla nya energiförsörjningssystem som en konsekvens av peak oil. Organisationen ”Hela 
Sverige ska leva” följer detta arbete i Sverige.   
5 Falköping är den enda kommunen i Sverige som är medlem i Cittaslow-rörelsen. Cittaslow 
är ett internationellt nätverk mellan mindre kommuner vilket startades i Italien 1999. 
Nätverket har sitt ursprung i Slow Foodrörelsen som är emot snabbmatfenomenet. Det finns 
drygt 50 kriterier som Cittaslow jobbar med. De är fördelade på sex huvudområden: miljö, 
infrastruktur, stadsplanering, lokal produktion, gästfrihet och information/engagemang.  
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frågeområden. Flertalet kommuner visade inte en enhetlig politik utifrån ett 
lokaliseringsperspektiv. 

Diskussion och slutsats 
Frågan om hållbara system för interaktion mellan stad och land är högaktuell i 
den fysiska planeringen, i tider som kännetecknas av klimatförändringar, 
finansiella chocker, peak oil och global ”land grabbing”. Världsstäder som Lon-
don och Amsterdam utvecklar livsmedelsstrategier (Reynolds, 2010). Våra nor-
diska grannar lagstiftar om åkermarkens bevarande. 85 procent av svenska kon-
sumenter efterfrågar närodlad mat (Coop, 2009) och intresset ökar från handeln, 
krögare och grossister (LivsmedelsSverige, 2010; Hallberg, 2008; Ipsos-Eureka, 
2004). 114 svenska kommuner arbetar aktivt för att utveckla och stödja 
närodlade livsmedel vilket visar sig i policies, upphandlingsförfaranden, logistik 
och kommunikation/samarbete med närproducenter (Granvik, 2010c). Livs-
medelsystem har under lång tid varit en nära nog icke-fråga i den fysiska 
planeringen men börjar nu diskuteras allt mer. Ett exempel är tidskriften 
International Planning Studies som gav ut ett specialnummer om detta område 
våren 2010. Denna uppsats diskuterar om det pågår en utveckling mot en ny era 
inom svensk fysisk planering med anledning av stor efterfråga på lokala livs-
medel, ökad efterfrågan på jordbruksmark, pågående lokaliseringsprocesser 
inom energiområdet, höga oljepriser och pågående klimatförändringar?  

Den lokala planeringsnivån med sitt planmonopol och ansvar för användning 
av mark och vatten har en stor potential för att utveckla mer hållbara system 
som bygger på interaktioner mellan stad och land. I arbetet med en långsiktigt 
hållbar utveckling bör landsbygdens betydelse för kommunens utveckling klar-
göras i den fysiska planeringen. Idag saknar många översiktsplaner specifika 
riktlinjer för markanvändningen på landsbygden. I en lokaliseringsprocess blir 
kommunens syn på åkermarkens nyttjande relevant. I våra grannländer Norge 
och Danmark är skydd av åkermark för livsmedelsproduktion ett högaktuellt 
ämne. I Norge finns ett förslag om jordvärnlag samtidigt som andra styrmedel 
för att skydda matjorden utreds. I Danmark har det regionala miljöcentret (mot-
svarande länsstyrelsen) vetorätt och kan upphäva kommuners planer om inte 
hänsyn tagits till jordbruket. Krav finns också på att jordbruksanalyser tas fram 
för att säkra jordbrukets intressen i planeringen.  

Slutsatsen är att det finns ett växande intresse inom svenska kommuner för 
närodlad mat och även i viss mån för lokaliseringsprocesser generellt. Regeri-
ngens strategidokument för Landsbygdens tillväxt (2009) menar att interaktioner 
mellan stad-land och stadens beroende av sitt omland kommer bli än mer aktuella 
i framtidens planering, speciellt i den fysiska planeringen. 
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3. Kan man leva på mat?  
Lokal utveckling och nyföretagande genom  

närproduktion − en processtudie från Hälsingland 

Ursula Hård 
Kapitlet1 belyser och problematiserar formella (lagar, regler) och informella 
(normer, värderingar) institutionella (North 1997) möjligheter och hinder som 
kvinnor som företagare och entreprenörer på landsbygd möter när de genom 
satsning på när/lokalproducerade livsmedel2 verkar för försörjning och lokal 
utveckling, vilket innefattar delar av själva företagsprocessen från idé och mål-
sättning till genomförande. För att bättre förstå olika aspekter av betydelse för 
inflytandet över den lokala utvecklingen och den egna försörjningen anläggs ett 
processperspektiv (Miele 1999, m. fl.).  

Inledningsvis bygger artikeln på en forskningsöversikt av småskalig livs-
medelsproduktion som relateras till regional-, arbetsmarknads- och landsbygs-
politik. Kapitlet avslutas med en empirisk del som till betydande del baseras på 
intervjuer. Den empiriskt studerade platsen utgörs av delar av landsbygden i 
Hälsingland i norra delen av Gävleborgs län. Tidsperioden i processtudien är 
framförallt åren 2003–2008, men artikeln behandlar av utrymmesskäl endast den 
inledande fasen. Materialet baserar sig på litteratur och annat skriftligt material 
samt på träffar och återkommande intervjuer, framförallt personliga men också 
per telefon, med sex företagare och nyföretagare3. Tillika är dessa samhällsentre-
prenörer4 (Johannisson & Nilsson 1989, Johannisson 1992, Frånberg 1993, 

                                   
1 Detta kapitel bygger på ett utdrag från en tidigare presentation vid Högre Seminariet, Eko-
nomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet (opubl. Hård 2007), materialet ingår 
även i en kommande avhandling (Hård, kommande), där ytterligare och större empiriska 
delar presenteras som processtudier för i första hand åren 2003-2008.  
2 Närproducerat och lokalproducerat används här synonymt. Närproducerat avgränsas i vissa 
fall till att gälla försäljning inom en radie av 250 km, se t. ex. www.bondensegen.com. Även 
regionalt producerat skulle kunna ses som synonymt, då man ofta talar om regionala speciali-
teter. Begreppen är med andra ord inte tydligt särskilda utan kan överlappa varandra. 
3 Nyföretagare syftar här på att de intervjuade redan driver någon form av företagsverksamhet 
och att de därutöver startar eller tänker starta företag inom lokalproducerat. 
4 Samhällsentreprenörer eller intermediärer, eldsjälar, katalysatorer, igångsättare, projekt-
ledare etc. är personer som besitter viktig kunskap och har bra kontakter och nätverk och som 
genom bl. a. social mobilisering verkar för samhällelig utveckling, företagande och försörjning 
i det lokala samt fungerar som länkar mellan olika samhälleliga nivåer och organisationer. 
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Lithander 2005, Hård kommande). Hälften av de intervjuade ansvarade för och 
drev även tre olika Lokalt ResursCentra för kvinnor5 (Se även Hård 2005a). 

De intervjuades val att verka inom lokalproducerat kan ses som en reaktion 
på rådande strukturomvandlingar samt situationen på regional och framförallt 
lokal arbetsmarknad. Satsningen utgör dels ett sätt att skapa egen försörjning i 
form av komplement till annan verksamhet eller som nyföretagare, dels ett bi-
drag till den lokala utvecklingen så att byarna på landsbygden kan hållas levande 
genom att bl.a. verka som samhällsentreprenörer. Båda aspekterna ses som för-
utsättningar för att kunna bo kvar och försörja sig på landsbygden. 

Bakgrunden till den lokala kontexten är bl.a. att en egenföretagare, tillika 
samhällsentreprenör och ansvarig för ett Lokalt ResursCentra för kvinnor i 
Gävleborgs län, år 2002 startade ett lokalt och regionalt projekt på landsbygden i 
delar av Hälsingland. Det benämns här ”Nätverket”.6 Redan vid den första träf-
fen inom projektet kom produktion av livsmedel och närliggande verksamheter 
att lyftas fram som möjliga områden att satsa på.7 Dessa områden fortsatte att 
vara viktiga under hela processen, liksom i den vidareutveckling och breddning 
som skedde genom utformningen av ett större transnationellt EU-projekt.8 

Det som fokuseras i denna studie är dels de intervjuades kontakter och sam-
verkan med andra intressenter, inte sällan offentliga sådana på olika nivåer, dels 
de intervjuades arbete med att starta och driva företag inom ett för dem delvis 
nytt verksamhetsområde. Det är således främst de aktuella företagarnas, nyföre-
tagarnas och samhällsentreprenörernas uppfattningar av olika företeelser, pro-
cesser etc. som presenteras och tolkas. Fokus ligger på formella och informella 
institutionella möjligheter och hinder, bl.a. på olika nivåer rådande genus-
kontrakt9 (Hård 2005b, Ighe & Lane 1996, Forsberg 1997, 1999). 

                                   
5 ResursCentra för kvinnor, nationell och regional samt lokal nivå, inrättades på förslag av 
regeringen (Prop. 1993/94:140). Övergripande har verksamheten syftat till att öka kvinnors 
inflytande och stärka deras ställning i samhället genom att verka för bland annat ökad syssel-
sättning, utbildning, tillväxt och regional och lokal utveckling. Ett Nationellt ResursCentrum 
för kvinnor utgjorde ett projekt under perioden 1995–1999 som ett samarbete mellan tidigare 
Nutek (idag Tillväxtverket) och Glesbygdsverket. År 2000 blev organisationen en ideell före-
ning (www.nrckvinnor.org.). 
6 ”Nätverket” är min benämning på projektet som startades år 2002 och som jag har följt från 
start och under ett flertal år. Projektet hade initialt bland annat som syfte att kvinnor på lands-
bygd, såväl lantbrukare som andra, i nätverksform skulle finna ny och/eller kompletterande 
sysselsättning vilket sågs som medel för att kunna försörja sig och därmed bo kvar.  
7 Förutom kött- och mjölkproduktion handlade affärsidéerna om tillverkning av bröd och ho-
nung liksom vidareförädling av bär, grönsaker och mjölk, exempelvis tillverkning av sylt, syra-
de grönsaker, ostkakor samt får- och getostproduktion. Det handlade också om andra former 
av affärsidéer kopplade till matlagning som anordnandet av konferenser, kursverksamhet, 
turism men också av produktion av färdigrätter. 
8 Detta är det första EU-projekt inom Interreg IIIB norra periferin som startats i länet. De 
territoriella samarbetsprogrammen, Interreg, handlar om samarbete över nationsgränser och 
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Se http://interreg.tillvaxtverket.se.  
9 Genuskontrakt/könskontrakt kan kortfattat beskrivas som informella avtal eller kontrakt 
mellan män och kvinnor som reglerar det politiska livet, arbetslivet och familjelivet. De upp-
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Gävleborgs län − en översikt 
Den lokala kontexten utgörs av den fysiska och sociala infrastrukturen i Gävle-
borgs län som består av landskapen Gästrikland och Hälsingland. Länet har ca 
275 000 invånare fördelade på tio kommuner. Centralorten Gävle ligger i länets 
södra del, ca 10 mil norr om Uppsala och ca 20 mil söder om Sundsvall.  

Gävleborgs län uppvisar en av landets mest könsuppdelade arbets- och 
utbildningsmarknader liksom en relativt ensidig näringslivsstruktur. Länet har 
traditionellt varit starkt beroende av större industrier och verksamhet inom 
offentlig sektor. Inriktningen har varierat mellan olika delar av länet, som 
exempelvis bruks, skogs-, tele- och teknikindustrin, vård- och omsorgssektorn 
samt jord- och skogsbruket. En viss förändring inom näringslivsstrukturen har 
skett under senare år, med större inriktning mot service, handel och mer kun-
skapsintensiva verksamheter. Utbildningsnivån för både kvinnor och män är 
lägre än genomsnittligt i riket, men under senare år har den allmänna utbild-
ningsnivån höjts, vilket även gäller hos företagare och nyföretagare. I länets 
regional-, arbetsmarknads- och landsbygdspolitik är företagande, inte minst 
bland kvinnor, ett prioriterat område (SCB Kommunfakta 2006, ITPS 2006, 
Länsstyrelsen Gävleborg 2003a, Länsstyrelsen Gävleborg 2003b, Länsstyrelsen 
Gävleborg 2006, Hård, Sundin och Tillmar 2007). 

Småskalig livsmedelsproduktion − en del av regional-, arbetsmarknads- 
och landsbygdspolitiken 
Enligt regeringens proposition 2001/02:4 är målet för landsbygdspolitiken ”en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.” Detta 
mål inbegriper bl.a. ”en hållbar livsmedelsproduktion”. De nära sambanden 
mellan landsbygdsutveckling och en ”säker, uthållig och etisk matproduktion” 
betonas. I propositionen påpekas att olika former av kriser inom jordbruket och 
livsmedelsindustrin, t.ex. BSE (”galna ko-sjukan”), har inneburit att jordbruks- 
och livsmedelsnäringen har uppmärksammats som ”en intensivt industrialiserad 
produktion” vilken har brustit i miljö- och djurhänsyn. Den har därtill lett till 
stora samhällsekonomiska kostnader. Samtidigt poängteras att i flertalet av de i 
länens regionalpolitiska utvecklingsarbete upprättade tillväxtavtalen (Westberg 
2005) har ”vidareförädlingsmöjligheterna av produkter från jord- och skogs-
bruket” lyfts fram som viktiga tillväxtfaktorer. I propositionen diskuteras detta i 
relation till breddade verksamheter. Detta sägs innebära att ”förutsättningarna 
för kvinnors företagande på landsbygden förbättrats” vilket i sin tur ”motverkar 

                                                                                                                                               
visar ofta sega strukturer och utformas och reproduceras i vardagliga handlingar samt upp-
rätthålls och omförhandlas av enskilda, aktiva individer genom social interaktion.  
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problematiken med avflyttning och bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling 
av den lokala ekonomin”  (Prop. 2001/02:4, s. 43).10 

En bild växer fram av en småskalig livsmedelsproduktion som innefattar en 
bättre djurhållning och ofta drivs som eget företag vid sidan av annan verksam-
het, gärna av en kvinna. Därigenom ska den kunna bidra till utvecklingen av den 
lokala ekonomin och motverka utflyttning. Annorlunda uttryckt gäller det att 
genom olika förändringsprocesser, relaterade till tid och plats, verka för fort-
levnad och utveckling av landsbygd och glesbygd.  

Den presenterade bilden stämmer väl in på Gävleborgs län. Det handlar om 
strukturomvandling relaterad till regionalpolitik och rådande förhållanden på 
landsbygden, framför allt försörjning och arbetsmarknad. I landsbygdsprogram-
met för Gävleborgs län, liksom i tidigare tillväxtavtal och- program samt regio-
nala utvecklingsprogram, betonas livsmedelsområdet. Där diskuteras bl.a. för-
ädling av livsmedel och att denna skulle kunna bidra till ökad företagsamhet på 
och minskad utflyttning från landsbygden. Vidare framhålls kopplingen mellan 
besöksnäring och mat med lokal identitet samt behovet av att utveckla lokala 
varumärken (Länsstyrelsen Gävleborg 2006).  

Regional- och landsbygdspolitik i relation till näringslivsstruktur, regional 
utveckling, fysisk och social infrastruktur, familjeförhållanden m.m., är likaså 
delar av de formella och informella institutioner som bildar den rådande kontext 
vilken företagare och samhällsentreprenörer måste förhålla sig till. Ytterligare 
formella institutioner av intresse i sammanhanget är t.ex. livsmedelslagstift-
ningen och utformningen av olika stödsystem, medan informella institutioner är 
t.ex. synen på företagsidéer och drift av företag och andra verksamheter. 

Med utgångspunkt från försörjningen, som utgör en viktig del av denna 
studie, kan konstateras att mångsyssleri alltid har förekommit på landsbygden, 
både för kvinnor och män. Det gäller inte minst inom lantbruket. Kvinnor har 
haft en väsentlig men inte sällan osynlig roll vid olika former av livsmedelspro-
duktion i både större och mindre skala, för såväl eget bruk som försäljning (se 
bl.a. Niskanen 1998, Götebo Johanneson 1996). 

Samtidigt har lagar och regler − de formella institutionerna − skapats av och 
för de aktörer som har de bästa förhandlingspositionerna eller handlings-
utrymmena. Dessa har inte sällan utgjorts av olika grupper av män. Därtill har 
även de informella institutionerna, som på olika nivåer rådande genuskontrakt, 

                                   
10 Prop. 2001/02:4 är tidsmässigt mest relevant för empirin i detta kapitel och kommande 
avhandling. Regeringen har därefter utvecklat sambandet ytterligare mellan landsbygds-
utveckling, tillväxt och när- och lokalproducerade livsmedel samt närliggande områden. 
Hösten 2007 presenterades en livsmedelsstrategi för hela Sverige och sommaren 2008 visionen 
Sverige − det nya matlandet. Där uttrycktes bl.a. att ”Sverige ska bli det stora nya matlandet i 
Europa” och att ”Sverige ska bli bäst i Europa på mat”. Regeringen betonar att, visionen måste 
byggas underifrån i samarbete med flera olika intressenter. Fokus ligger på primärproduktion, 
förädlad mat, matturism, restaurang och offentlig mat. Se www.regeringen.se/matlandet, 
www.jordbruksverket.se/matlandet, samt även Rytkönen 2011. 
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fått betydelse. Institutioner, såväl formella som informella, oavsett om de är 
optimala eller inte, har en tendens att fortleva. Detta kan innebära en form av 
eftersläpning som i sin tur kan leda till olika inlåsningseffekter (North 1997, 
Magnusson & Ottosson 1997, Ighe och Lane 1996, Eduards 2002, m.fl.) 

Livsmedelsindustrin, liksom flertalet andra industrigrenar, karakteriseras av 
storskalighet. Utvecklingen fram till dagens situation har till stora delar skett 
genom att små enheter och mindre företag slagits ut eller köpts upp. Sektorns 
formella och informella institutioner har kommit att grundas på och utformas 
för storskalighet. Det är inte bara lagar som är anpassade därefter utan också 
uppfattningar om att en viss form av verksamhet kräver en viss form av 
exempelvis teknik, oavsett om så faktiskt är fallet. Det kan handla om mentala 
föreställningar, vad som helt enkelt ses som rätt teknik, mer än vad tekniken i sig 
kräver. Exempelvis skulle en småskalig hemfrys kunna vara lika tillförlitlig och 
effektiv som en storskalig industrifrys, men ändå uppfattas ofta den senare som 
bättre, särskilt i kommersiella sammanhang. Denna storskalighet och tekni-
fiering har till stora delar sin grund i en maskuliniseringsprocess som sätter 
normen även inom områden som tidigare har dominerats av kvinnor (se Hård 
M 1994, Jonsson & Pettersson 2004, Sommestad 1992). 

Detta påverkar föreställningar om manligt och kvinnligt liksom om normer 
för hur företag ska vara uppbyggda och drivas. Detsamma gäller för hur regel-
verket konkret är uppbyggt i de olika stödsystemen för landsbygd och lantbruk 
samt vilka effekter dessa får för olika former av verksamheter liksom för mans-
företagare och kvinnoföretagare.  

Forskningsöversikt − småskalig livsmedelsproduktion 
Den växande marknaden för när- och platsspecifikt producerade livsmedel beror 
bl.a. på att ökad storskalighet har inneburit att matens ursprung blivit alltmer 
osynligt och svårt att överskåda för konsumenterna, därtill kommer att 
systemets utformning har lett till att livsmedelsproduktionen har brustit i miljö- 
och djurskyddshänsyn med allvarliga problem till följd, vilka fått stor uppmärk-
samhet under senare år som BSE, mul- och klövsjuka, salmonella, hormontill-
satser, antibiotika (resistens), bekämpningsmedel och genmodifierade livsmedel 
(Prop. 2001/02:4, Flygare & Isacson 2003, Heldt-Cassel 2003, Molin 2005). De 
har bl.a. lett till vad som brukar benämnas som ”maträdslor” (Heldt-Cassel 2003, 
Whatmore 2002). Även motsägelsefulla budskap från olika intressenter om 
huruvida nya livsmedel ska ses som bra eller dåliga för hälsan ökar konsumen-
ternas känsla av risk och utsatthet (Molin 2005, Ennart & Nilsson 2011). Oron 
gäller ofta såväl den egna hälsan som sättet att producera och därmed hamnar 
även djurens hälsa och djuretiken i fokus (Jonsson 2008, Flygare & Isacson 2003, 
Heldt-Cassel 2003, Miele 1999).  
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Hälsa i sin tur kan relateras till verksamheter som sjukvård och friskvård. 
Dessa handlar bl.a. om välbefinnande. Därmed får man också anknytning till 
andra hälsorelaterade verksamheter som rekreation och hälsoinriktad matpro-
duktion (Forsberg m.fl. 2006).  

Sammantaget skapas en symbios mellan nya produktionsformer och nya 
konsumtionsmönster. Dessa är förknippade med livsstil och identitet men också 
med moral, där val av ”rätt” mat länkas till hälsa, miljömedvetande och kunskap 
om nutrition samt status (Miele 1999).  

I denna förändring kan användning av gamla, s.k. traditionella produkter, 
som ges ny mening genom koppling till en specifik plats, få stor betydelse. 
Platsen utgörs således inte bara av något fysiskt och konkret utan också av något 
som förknippas med föreställningen om dess specifika egenskaper samt om en 
genuin och högkvalitativ samt tillitsfull produkt. Platsens symbolvärde utgör till 
delar basen för produktens varumärke och pris. Den upplevda autenticiteten är 
viktig, både närmast produktionsområdet och på större avstånd. Det är framför-
allt inom marknadsföringen som begreppet autenticitet har ett värde som kan 
utnyttjas. ”Rätt” ursprung, platsnamn, recept och produktionsteknik tillsam-
mans med ”rätt” historia och berättelse kan skapa en känsla av att den aktuella 
produkten är genuint ”äkta” (Heldt-Cassel 2003).  

Det finns många exempel på hur produkter laddas med olika former av 
autenticitet, bl.a. kopplade till turism. Den grova kroppkakan marknadsförs som 
”Ölands gråa guld”. De först lanserade hällebröden doppade i mintchoklad 
marknadsfördes som ”Norrlands svar på after-eight”. I Jämtland tillverkas 
choklad som föreställer älgar och älgspillning. Dessa exempel anspelar på något 
”urtypiskt” för regionen. 

Produkter som framställs lokalt i olika regioner laddas ofta även med en 
koppling till ”natur” som i sin tur förknippas med renhet, miljö och hälsa. De 
”naturligt” producerade produkterna ses som miljövänliga och fria från gifter. 
Samtidigt ges också begreppet ”natur” en symbolisk och kulturell betydelse 
genom att i marknadsföring använda uttryck som ”naturliga råvaror” eller ”pro-
ducerat i samklang med naturen” (Heldt-Cassel 2003, Jonsson 2004). Detta kan 
också uttryckas på följande sätt: ”När högt förädlade livsmedel marknadsförs 
med ”gröna” argument har naturen blivit en vara på marknaden” (Molin 2005 s. 
38, Broberg 2007). 

Likaså förknippas inte sällan landsbygden med samma positiva attribut som 
naturen. Det ses ofta som bättre och mer genuint att handla produkterna på 
landsbygden, gärna direkt av producenten. Det innebär att när- och/eller 
platsspecifikt producerade livsmedel ofta betingar ett högre tillitsvärde, där 
associationer till kvalitet är högre än för exempelvis storskaligt producerade 
halv- och helfabrikat eller importerade produkter, varav det sistnämnda med 
undantag för just platsspecifika livsmedel (Heldt-Cassel 2003). 
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Sammanfattningsvis handlar således lokalproducerad mat i olika regioner 
inte enbart eller ens främst om att beskriva de fysiska egenskaper som livs-
medelsprodukterna har, utan i lika stor utsträckning handlar det om olika 
begrepp som har en imaginär och symbolisk innebörd (Heldt-Cassel 2003). 

Något specifikt lokalt kan beskrivas med hjälp av det latinska begreppet 
genius loci. De gamla romarna använde sig av detta för att beteckna ”husets 
ande” och idag används det för att beskriva ”platsens själ” samt även de mate-
riella och immateriella tillgångar som en ort eller plats förfogar över – ”platsens 
talang”. Det kan handla om förmågan hos människor på en ort att samlas och 
samverka, exempelvis kring gemensam välfärd, men också kring en eller flera pro-
dukter eller tjänster. När det gäller just den lokala produktionen kan detta genius 
loci prägla den lokala produktionen i sådan utsträckning att den får platsens 
namn. Välkända exempel är parmaskinka och parmesanost från Parma, Italien – 
ett av Europas centra för livsmedelsproduktion (Mascanzoni 2003, Nuur 2005).  

Hittills är det framför allt i de södra delarna av Europa som livsmedels-
produkter fått stor betydelse för regional profilering. Därvid framhålls vanligen 
det regionala och lokala, inte det nationella (Livsmedelsverket 2000, Metzger 
2005). Vad som hamnar i fokus varierar mellan de europeiska länderna. I 
Frankrike och Italien framhålls i stor utsträckning den kulinariska och gastro-
nomiska dimensionen liksom arvet, dvs. den historiska aspekten. Relationen mat 
och hälsa får däremot inte lika stort utrymme som i exempelvis Sverige och 
Österrike (Jonsson 2004). 

Hantverksbetonad livsmedelsproduktion, dvs. mer gastronomiskt präglade 
livsmedel, är omfattande i Frankrike. En förklaring till detta är att många sådana 
produkter omfattas av en kvalitetsmärkning som är formaliserad genom ett 
sedan början av 1900-talet etablerat statligt kontrollsystem (Jonsson 2004).  

Sedan början på 1990-talet har EU också ett system för kvalitets- och ur-
sprungsmärkning med syfte att främja produktion av livsmedel med s.k. regio-
nalt ursprung. Det kan gälla typiska jordbruksprodukter från bestämda områden 
liksom livsmedel med olika framställningsmetoder eller förädlingsgrader. Det 
finns tre nivåer av märkning med olika krav på produkten och omfattning av 
skyddet. Dessa är; skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk 
beteckning (SGB) och garanterad traditionell specialitet (GTS).11 Märkningen 
kan tillsammans med produktens eget varumärke användas vid marknadsföring 
(Livsmedelsverket 2000, Hushållningssällskapet www.hush.se, Jonsson 2004, 
2008, Jonsson & Pettersson 2004, Bonow & Rytkönen 2011). 

                                   
11 År 2000 fanns över 500 produkter med skydd av SUB och SGB inom EU, varav Frankrike 
hade 100. Sverige hade två produkter med det lägsta skyddet GTS nämligen ”Hushållsost” och 
”Falukorv” samt två produkter med SGB; ”Svecia” och ”Skånsk Spettekaka”, och år 2010 hade 
SGB även tilldelats ”Ölands bruna bönor” www.brunabonor.se. År 2010 blev ”Kalix Löjrom” 
www.kalixlojrom.com den första produkten i Sverige att tilldelas den högsta klassificeringen, 
SUB.  
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Denna genomgång visar att formella institutioner som lagstiftning och 
ursprungsmärkning kan ha stor betydelse för möjligheten att utveckla produ-
ktionen av ett visst regionalt- eller lokalproducerat livsmedel.  

I södra Europa har ursprungsskydd och andra regleringar spelat en större roll 
för vissa regioners utveckling än övriga regionalpolitiska insatser (Jonsson 2008). 
I andra områden har däremot bristen på sådana regleringar utgjort ett problem 
som hämmat kommersialiseringen av bl.a. ekologiska produkter. Att dessa pro-
dukter inte var tillräckligt synliga innebar rejäla distributions- och marknads-
föringsproblem. Till skillnad mot i norra Europa fanns inte heller några upp-
arbetade kontakter med olika livsmedelskedjor utan försäljning skedde framförallt 
direkt från gårdarna. Jämfört med försäljning via livsmedelshandeln innebar detta 
kostnadsbesparingar, bl.a. därför att de hygieniska kraven var lägre, men samtidigt 
var det svårt att få fram ett tillräckligt stort utbud av varor. Därför startades efter 
hand försäljning genom kooperativ samverkan mellan producenter. Med tiden har 
också nya EU-reformer och samverkan med större livsmedelskedjor inneburit en 
ökad synlighet och försäljning (Miele 1999, Jonsson 2008). 

I Sverige, liksom i övriga delar av norra Europa, finns i högre utsträckning 
upparbetade samverkanskanaler mellan producenter och större livsmedels-
kedjor, inte minst för ekologiska och KRAV-märkta produkter.12 På senare år 
har även försäljningen till mindre butiker och restauranger ökat. Likaså har en 
ökning liksom breddning av urvalet skett när det gäller lokalproducerade, fär-
diga maträtter i handeln (Glucksmann 2005). Men även här finns vissa problem, 
eftersom det kan vara svårt för en producent att kunna leverera varor i den 
omfattning som krävs. Det innebär att butiker och restauranger, som föredrar att 
köpa när- och specifikt platsproducerade livsmedel, inte alltid kan göra så. Där-
till kommer att priset på sådana produkter är högre (Foghagen och Johansson 
2004). I vissa regioner har leverensproblemen lett till ett ökat samarbete mellan 
olika producenter (Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg 2000). Idag är 
efterfrågan på närproducerade och ekologiska produkter större än utbudet 
(Barometern 2006-10-21, DN 2007-10-31, SvD 2007-11-15). Bristen på sådana 
produkter har lett till att livsmedelskedjorna söker kontakt med lokala pro-
ducenter, bl.a. genom annonser i dagspressen (Barometern 2007-09-18).  

Även om ursprungsskydd och andra regleringar har spelat en viktig roll för 
vissa regioners utveckling, kan också en aktiv regionalpolitik med olika former 
av stöd ha stor betydelse i sammanhanget (Jonsson 2004, 2008, Mascanzoni 
2004, Heldt-Cassel 2003). Sådana stöd kan komma från EU:s strukturfonder 
(Interreg, Leader+ m.fl.). Därutöver sker nationella och regionala/lokala sats-
ningar på matprojekt, initierade av bland andra regeringen, Jordbruksverket, 
Lantbrukarnas Riksförbund, hushållningssällskapen, länsstyrelserna, Svensk 

                                   
12 Det är skillnad mellan EU:s ekologiska krav och den strängare svenska KRAV-märkningen, 
som dock till delar har fått anpassa sig till EU:s regelverk, se www.krav.se.  
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Lantmat, Eldrimner13 m.fl. Ett ytterligare exempel är ”Bondens egen marknad” 
där lantbrukare säljer sina produkter direkt på torg i närliggande tätorter som 
närproducenter14 (Heldt-Cassell 2003, bondensegen.com).  

Förutom de ovan nämnda stöden går det vid aktuell tid för studien att söka 
ytterligare stöd för lantbruksbaserat företagande från Landsbygdsprogrammet 
som är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det gäller investerings-, 
projekt-, start- och förädlingsstöd. Dessa stöd kan ha olika begränsningar, 
exempelvis att de inte kan sökas av enskilda företagare utan enbart av flera före-
tag och/eller intresse- och ekonomiska föreningar i samverkan. Vissa stöd är 
direkt kopplade till ägandeförhållanden. Detta kan begränsa möjligheterna att 
ansöka om stöd, då lantbruk inte sällan är skrivna på mannen/maken medan 
däremot kvinnan/hustrun ofta är den mest aktiva när det gäller småskalig livs-
medelsförädling (Jordbruksverket EU-information, www.slv.se, Javefors Grauers 
2003, Djurfeldt & Gooch 2001). 

Som framkommit kan olika lagar och stödsystem vara av stor vikt när lokala 
initiativ tas för att utveckla småskalig livsmedelsproduktion. Det institutionella 
ramverket syftar i första hand till att skapa en fördelaktig miljö för lokala och 
regionala initiativ liksom samverkansformer mellan aktörer på skilda nivåer och 
inom olika organisationer. Då projekten bygger på den rådande historiskt och 
socialt skapade kontexten, kan det dock vara svårt att rakt av kopiera framgångs-
recept från andra håll. Framgången av olika projekt beror i stor utsträckning på 
medverkan av driftiga kultur- eller samhällsentreprenörer som knyter an till och 
utvecklar de idéer som formas i det offentliga samtalet och vet hur olika 
stödformer kan utnyttjas. Det är således enskilda individers samlade kunskap, 
val och strategier i förening med institutionernas främjande eller hindrande 
påverkan som avgör om ett aktuellt projekt leder till en positiv och dynamisk 
utveckling eller inte (Jonsson 2004, 2008, Hård 2005b, Nuur 2005, Requier-
Desjardins 2010, Rytkönen & Gratzer 2010). 

                                   
13 Eldrimner www.eldrimner.se är ett nationellt kompetens- och resurscentra för småskaligt 
mathantverk lokaliserat i Jämtland. Det har rådgivning, seminarier, studieresor inom Europa, 
utbildningar i allt från mikrobiologi till marknadsföring, samt hyr ur produktionskök och 
mobila mejerier till blivande och nystartade företagare, anordnar åtkommande upplevelse-
mässan ”Smaklust” (www.smaklust.se), där mathantverkare visar sina produkter på plats samt 
genom fysisk och digitalkarta med hänvisning till 1 000 företagare (www.mathantverk.se). Se 
även www.lrf.se/matmarknaden, www.lantmat.se.   
14 För att här få kallas närproducenter vid ”Bondens egen marknad” (www.bondensegen.com) 
krävs att lantbrukaren ska ha odlat eller fött upp allt som säljs, vilket även gäller huvud-
ingredienserna i förädlad mat som ska ha producerats på den aktuella gården samt att gårdar-
na ligger max 250 km från marknaden. I Sverige var den första marknaden år 2000, och åter-
finns idag vid 19 platser, varav en är Gävle där 28 producenter är listade.  
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Småskalig praktik möter storskaliga lagar och normer 
I den följande empiriska delen beskrivs och diskuteras formella och informella 
institutioner av betydelse vid nyföretagande med utgångspunkt från ett par 
exempel. Det gäller framför allt vid etablering, tillverkning och försäljning. 
Fokus ligger främst på produktionskök utifrån krav, behov och anpassning till 
rådande livsmedelslagstiftning och till förutsättningar som råder vid drift av 
företag. Diskussionen berör också skillnader i normer mellan småskalig och 
storskalig verksamhet, med koppling till rådande genuskontrakt på olika nivåer 
liksom till tid och plats. 

”Att göra ostkaka har blivit till ett kontrollerat hantverk” – krav på 
produktionskök 
I det första exemplet behandlas produktionskök utifrån krav. Citaten kommer 
från de intervjuer jag gjorde med två kvinnor. Den ena är lantbrukare och den 
andra har lång erfarenhet inom olika livsmedelsbranscher, både som anställd 
och som egen företagare. 

Diskussioner om tillverkning och försäljning av ostkaka15 var vanligt före-
kommande under de träffar i ”Nätverket” som jag deltog i och vid de intervjuer 
jag gjorde. Att göra ostkaka ses – framför allt av något äldre kvinnor – som ett 
hantverk och därmed något som betingar ett bra pris. Tidigare var det vanligt att 
lantbrukarkvinnor gjorde ostkaka i hemmet och att denna tillverkning gav en 
extra inkomst. Idag har detta blivit svårare, då produktions- och säkerhetskraven 
har skärpts.16 Hur dessa krav och nya lagar uppfattas och vilka strategier man 
använder vid försäljning av ostkaka och hällebröd uttrycks här av lantbrukaren:  

Jag har så mycket ostkaka så det är fruktansvärt. Så nu måste jag sälja ostkaka. Det 
ska jag sälja vid utställningen – för det är ju hantverk. Om man går ut och 
marknadsför – det går ju inte. För ett par år sen var det lättare att kunna sälja, 
men nu med de nya bestämmelserna är det inte lika lätt. I en av byarna byggde 
dom ett tillagningskök för att kunna sälja till butik. Jag menar det är ju så mycket 
löjliga bestämmelser. Med jämna mellanrum springer det några där och 
kontrollerar – som om ostkakan skulle bli bättre! Jag gör det i köket och vi äter av 
det – och vi lever än! 

                                   
15 Det finns ”två olika ostkakeläger” som representeras av Hälsingeostkaka och Småländsk 
ostkaka (Hushållningssällskapet 2004). Här handlar det om den förstnämnda. Som notis, båda 
borde kunna ansöka om certifieringen GTS (Hård kommande).  
16 En ny svensk livsmedelslagstiftning började gälla år 2006. I samband med denna kunde man 
i medierna under framförallt september månad 2006 följa debatt och diskussion om ”bullupp-
ror”. Bakgrunden utgjordes av att en nitisk livsmedlesinspektör hade tolkat de nya bestäm-
melserna att inte bara gälla kommersiella aktörer, utan även att privata och ideella verk-
samheter och föreningar också var tvungna att ha konsumentförpackningar vid försäljnings-
tillfällen som i kyrkan, skolan eller byfesten. Dåvarande vice ordförande för EU-kommissio-
nen fick gå ut och dementera. 
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Till veckan ska vi baka hällebröd. Det ska vi sälja, det går bra att sälja. När 
bakstugan är färdig ska vi sälja till butik. Jag vet faktiskt inte om det är lika strikt. 
Jag frågar inte så mycket. 

Jag inflikade att det varit på nyheterna om en kvinna som drev catering-
verksamhet och hade levererat smörgåstårtor som orsakat att flera personer 
insjuknat, och att det därför trots allt är viktigt att det finns kontroll. Den av de 
två intervjuade, som har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, framhöll då: 

Jag tror den kontrollen skulle ha varit mycket tidigare, på de varor som hon hade. 
Man har ju sett hur de här stora grossisterna sköter det – det slarvas ju så 
fruktansvärt.  

Hon fortsatte med ytterligare två exempel för att förtydliga sitt resonemang. Det 
första gäller en kiosk som hon övertog och drev som eget företag i ett tiotal år. 
Första året gjorde hon inga förändringar. Andra året bytte hon ut befintliga 
hyllor mot moderna snedhyllor som gav mycket mer plats för sortimentet. När 
en representant för Hälsovårdsnämnden kom för att inspektera utspelade sig 
följande: 

Han tar fram ett måttband och mäter från disken till hyllan – det fattas 2 cm för 
att det skulle vara godkänt! Då vände jag mig om sade ”det är inte du som ska stå 
här utan det är jag”. Då slog han om och började berömma att jag hade källare där 
jag förvarade tobaken och att jag hade särskilt soprum ute – löjliga grejer. Men 
han skulle reta mig först och visa sin makt. 

Det andra exemplet kommer från när hon vikarierade som föreståndare för ett 
mindre café. När Hälsovårdsnämnden kom för att kontrollera fanns det inget att 
anmärka på. Men precis när representanten var på väg att gå vände han sig om 
och sade ”det här tvättstället här ute det är alldeles för litet, där måste ni ha ett 
till”. Hon svarade honom att det räckte med ett tvättställ. De var inte så många 
anställda, fiket serverade inte så många personer och tvättstället låg där det 
skulle ligga, nämligen i anslutning till serveringen.  

Något senare öppnade kommunen ett servicehem och hon började arbeta 
där. Omgående reagerade hon på att ”det fanns inte ett tvättställ annat än i 
personalutrymmet!” Hon nämnde inget om detta, eftersom Hälsovårdsnämnden 
redan hade varit där och godkänt det hela. När en representant från nämnden 
vid ett senare tillfälle kom för att mäta kylningen och avsvalningen i kylarna och 
frysarna, visade det sig vara samma man som tidigare hade inspekterat caféet. 
Sedan han hade besiktigat köket och var färdig att gå, frågade hon honom om 
det inte behövdes ytterligare tvättställ. Han svarade att det var bra som det var. 
Hennes reaktion är: 
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Då minsann, vid servicehuset men inte vid fiket inte, så räckte det allt med ett 
tvättställ, fastän det var mycket större personal och många fler som skulle ha mat! 

Dessa exempel visar hur inte bara formella lagar utan även tolkningar av dessa 
samt informella normer och värderingar har betydelse. Enligt de intervjuades 
berättelser bedöms det kommunala och storskaliga ”mildare” än det privata och 
småskaliga. Intervjupersonens sätt att uttrycka detta kan också indikera hur 
rådande genuskontrakt kan ha betydelse, här framförallt på en organisatorisk nivå.  

”Sylta och safta har man ju alltid gjort” − från hemtillverkning till 
företagsdrift – behov av produktionskök 
Till skillnad mot de första exemplen, som handlade om krav på produktionskök 
vid vissa former av tillverkning och försäljning, är det i exemplet nedan behov av 
produktionskök som står i centrum. Redovisningen baseras på erfarenheter från 
en företagare som arbetar med när- och lokalproduktion av livsmedel.17 

Det är inte ovanligt att affärsidéer och företag uppstår utifrån någon hobby-
verksamhet. Man börjar med något utifrån att det är roligt och ger stimulans. I 
första hand sker det för egen del, men inte sällan blir det också uppskattade 
presenter till vänner och bekanta. I sin tur kan intresset för produkterna spridas 
vidare till ”bekantas bekanta” m.fl. Hobbyn kan i vissa fall utvecklas till en verk-
samhet som man helt eller delvis kan försörja sig på. 

Exemplet är valt för att belysa att det är fullt möjligt att utveckla en 
hobbyverksamhet inom ett åtminstone tidigare kvinnodominerat område till ett 
företag vars produkter har större efterfrågan än vad som motsvaras av pro-
duktionskapaciteten. Det gäller förädling av bär genom syltning och saftning. 

Likt många andra intervjuade säger även denna företagare att det till stor del 
var slumpen som gjorde att hon kom igång med mer kommersiell verksamhet 
med fokus på den nisch som idag utgör hennes signum, även om hon med tiden 
också har utökat med ett brett spektra av närliggande förädlade lokala pro-
dukter. Hon hade, som framgår av rubriken, alltid syltat och saftat, men mer 
som en hobby, när hon fick förfrågan av ett företag om att tillverka en produkt 
för ett speciellt tillfälle. Hon hade aldrig gjort exakt den typ av produkt som det 
var fråga om. Därför experimenterade hon sig fram, testade på sig själv och 
andra och hittade till slut den ”rätta” smaken. Den visade sig vara allmänt omtyckt 
och med denna första produkt påbörjade hon en produktion till försäljning.  

Det hela började, som i många likande fall, med tillverkning i bostadens kök. 
Det allra mesta av arbetet gjordes – och görs fortfarande – av henne själv, även 

                                   
17 Den berörda företagaren i fokus har jag samtalat med men däremot inte intervjuat, varför 
jag inte tar med några citat. Däremot har jag fört detaljerade anteckningar vid det tillfälle år 
2005 då hon i egenskap av producent/företagare var inbjuden av ett Lokalt ResursCentra för 
kvinnor i länet att tala om sitt företag. Noteras kan att hon fortfarande driver företaget år 2011.  
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om hennes man också i viss mån är involverad i företaget. Hon som företagare 
är ansvarig för allt, från att ta fram och uppfinna nya recept och utveckla 
produkter till att producera och paketera dem på flaskor och burkar som hon 
har köpt in billigt för att få lönsamhet till att etikettera och sen distribuera och 
sälja dem. Allt detta görs mer eller mindre för hand. Det en resurskrävande pro-
duktion, men efterfrågan är det inga problem med.  

Ett sätt att öka produktionen under åren har varit att hyra in sig i de 
kommunala skolköken. Vissa kommuner tillåter detta, andra inte. Avgörande är 
risken för bakterieinfektioner. Det får t.ex. inte finnas matjord i lokaler där mat-
lagning sker. I och med den nya livsmedelslagen som trädde i kraft år 2006, har 
kraven på mindre storhushåll som förskolor, skolor och äldreboende ökat (Se 
t.ex. Livsmedelsverket ’Från jord till bord’ www.slv.se, Hushållningssällskapet 
’Goda exempel...’1999/2000, DN 2006-09-22). 

Inledningsvis var det inga problem för den aktuella företagaren att få hyra in 
sig inom den aktuella kommunen. Men efter att några andra företagare och 
privatpersoner hade slarvat med ordningen, ändrade kommunen sin policy.  

Då hyrde hon in sig hos en restaurang, men den långa resvägen blev ett 
hinder. Att vara borta mycket från gårdsbutiken, där produkterna säljs, visade sig 
vara problematiskt. Kunderna förväntade sig att den skulle vara öppen på en mer 
regelbunden basis. När så inte var fallet blev risken stor att kunder skulle förloras.  

Nästa alternativ som hon hade tankar på var att gå samman om ett pro-
duktionskök med andra småskaliga livsmedelsproducenter i trakten. Det visade 
sig dock vara ett orealistiskt alternativ p.g.a. de långa och tidskrävande avstån-
den mellan de olika byarna och producenterna.  

Om hon ska kunna försörja sig på sin nisch – något hon vill och vet är fullt 
möjligt – måste hon därför ha ett produktionskök på den egna gården. Detta 
innebär dock en mycket stor investering. Trots detta lutar hon och hennes man 
åt att ta lån för att kunna bygga ett eget produktionskök.  

Investeringen för att anlägga detta produktionskök innebär dock att det inte 
finns utrymme att anställa någon. Detta trots att det egentligen krävs för att både 
sköta företagets löpande verksamhet och arbeta med den expansion som hon 
önskar få till stånd. Det skulle, framhåller hon, vara till stor hjälp om kommunen 
här kunde bistå med praktikanter och därmed stå för hela eller delar av löne-
kostnaden, åtminstone i ett initialt skede. 

En ökad produktion skulle ge möjlighet att bredda dagens lokala och i någon 
mån regionala marknad till att också omfatta de större städerna, något hon är 
mycket intresserad av. Där finns ett starkt intresse för lokalproducerade varor 
liksom en köpstark kundkrets.  

För att bredda marknaden krävs dock ett fungerande distributionsnät. Hittills 
har det varit svårt att bygga upp ett sådant, särskilt som hon bor långt från större 
orter. Hon har därmed i stor utsträckning fått lita till vänner och bekanta som tagit 
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med sig leveranser när de besökt henne och vidarebefordrat dem till olika kunder. 
Självklart är detta inte hållbart i längden och ger inte ett professionellt intryck. 

För att öka försäljningen, bredda kundkretsen och få till stånd en fungerande 
distribution ser hon det viktigt att framöver anlägga ett produktionskök på den 
egna gården, öka öppettiderna i butiken, få avtal med större butiker och större 
städer samt utveckla hemsidan och försäljningen på internet.  

Exemplet visar att tid och plats är väsentliga vid start och drift av företag på 
landsbygden. Det gäller t.ex. öppettider och avstånd. Vidare spelar formella 
institutioner, som olika lagar, stor roll, t.ex. för möjligheten att hyra in sig i skol-
kök. Likaså är informella institutioner, som genuskontrakt, av betydelse. I detta 
fall har t.ex. makens stöd och insats haft betydelse för företagets utveckling.  

”Bakterier kastas i oändligt kaos” – anpassning av produktionskök till 
existerande regelverk 
Beskrivningen och citaten i detta avsnitt kommer från två kvinnor som är 
egenföretagare inom friskvård och hälsa. De är också samhällsentreprenörer och 
ansvariga för två Lokalt ResursCentra för kvinnor som de startade kort efter att 
de blivit delaktiga i det tidigare presenterade projektet ”Nätverket” i början av år 
2003. Likaså har de också varit delaktiga i det tidigare presenterade i länet trans-
nationella EU-projektet. Därtill har de planer på att starta företag inom området 
när- och lokalproducerade livsmedel relaterade till hälsa och välbefinnande, 
detta för att gynna både den lokala utvecklingen och den egna försörjningen.18 

I de två tidigare exemplen var utgångspunkten krav och behov. Här handlar 
det om produktionskök utifrån anpassning/hänsyn till existerande regelverk.  

De båda företagarna inleder med att man måste anpassa sig till rådande lagar 
och bestämmelser. Faktorer som avstånd, bakterier och bristande motstånds-
kraft betonas: 

Om man vill få igång något måste man ta hänsyn till regelverket. Det har blivit 
annorlunda när folk bor i tätort. Man har blivit avvand med bakterier som man 
tidigare kom i kontakt med när man levde nära djuren. Sen är det också en annan 
rörlighet bland människor idag. Nu reser man ju så lätt långa avstånd och då 
kastas bakterierna i oändlig kaos. Förr var det en annan motståndskraft, nu hinner 
man inte bygga upp den på samma sätt. 

Samtidigt som vikten av att använda speciella kök för kommersiell matpro-
duktion framhålls, påpekas att det inte är lätt att som egenföretagare få tillgång 
till de olika produktionskök som finns i kommunerna. Det kan exempelvis 
handla om olika former av skolkök. Möjligheter att kunna använda dessa på 

                                   
18 Av etiska skäl och efter samråd med de involverade, som bor och är verksamma i regionen, 
framgår inte vem av de två företagarna som står bakom citaten och den beskrivande texten. 



 
K A N  M A N  L E V A  P Å  M A T ?  

 53 

kvällstid och helger, när de ändå står tomma, skulle i hög grad underlätta för 
företagare och blivande sådana som vill satsa på lokalproducerade livsmedel. Vi 
känner igen resonemanget från föregående exempel. Dock framhålls här att det 
finns ytterligare former av motstånd från kommuner och hälsovårdsmyndig-
heter, motstånd som de menar inte enbart baseras på formella lagar om vilka 
typer av livsmedel som får finnas i ett skolkök och hur dessa får hanteras. För-
visso skiljer det sig åt mellan kommunerna när det gäller möjligheterna att få 
använda skolköken, men samtidigt framhåller de sin känsla av att det finns en 
tröghet i systemet som inte beror på formella institutioner som lagar, utan på 
informella institutioner som enskilda individer i beslutande positioner och deras 
inställning. 

I vissa kommuner får man som företagare inte använda de tillverkningskök som 
finns. Det har inget med lagar att göra, utan det finns vissa bromsklossar – det är 
bara fyrkantigt.  

De intervjuades uppfattningar och tolkningar påminner till delar om det som 
framkom i det första exemplet, att de enskilda individerna inom myndigheter, 
som livsmedelsinspektörer och kontrollanter, kan uttrycka olika krav och 
bestämmelser beroende på om det handlar om stor- eller småskalig verksamhet, 
beroende på vilken kommun det handlar om m.m. Olika nivåer där beslut han-
teras, utfärdas och verkställs tydliggörs, vilket visar att såväl formella som infor-
mella institutioner är verksamma.  

I ett försök att utmana svårigheterna men även ta vara på de möjligheter som 
finns, utvecklar de båda företagarna och tillika samhällsentreprenörerna samt 
ansvariga för för två Lokalt ResursCentra för kvinnor, tankar och idéer om att i 
byarna gå samman och gemensamt satsa på ett produktionskök. De framhåller 
att ett gemensamt produktionskök inte bara skulle gynna den enskilda före-
tagaren. Det skulle också kunna gynna byarna och den lokala bygden överlag. De 
värnar således inte bara om sitt eget välmående och sin egen försörjning utan 
också om den lokala bygden och om de personer som bor där. Det handlar om 
att finna försörjning lokalt och kunna bo kvar, dvs. att helt enkelt skapa en 
hållbar landsbygd.19 

Avslutande kommentarer 
Kapitlet har syftat till att belysa och problematisera olika formella (lagar, regler) 
och informella (normer, värderingar) institutionella möjligheter och hinder, 
inom vilka genuskontrakten ingår, samt att illustrera delar av processen från idé 
och uttryckt önskan att vara verksam inom området när- och lokalproducerade 

                                   
19 Detta utvecklas av utrymmesskäl inte i detta kapitel. Den aktuella processen sträcker sig 
mellan åren 2003–2008 och finns att följa i Hård (2007) och Hård (kommande). 
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livsmedel, både som egenföretagare och samhällsentreprenör, samt hos hälften 
av de intervjuade även i egenskap av ansvariga för Lokalt ResursCentra för kvin-
nor på landsbygden i Hälsingland beläget i norra delarna av Gävleborgs län. 
Studien har varit upplagd som en processtudie med fokus på åren 2003–2008, 
men av utrymmesskäl har fokus i kapitlet legat på den inledande processen. 

Utgångspunkten har varit rådande regionala och lokala förhållanden rela-
terade till strukturomvandlingar samt regional och framförallt lokal arbetsmark-
nad, detta i relation till nationell regionalpolitik samt transnationell verksamhet. 
Intentionen från de sex intervjuades sida har varit att verka för såväl den egna 
försörjningen som den lokala bygden och dess utveckling. Förhoppningen är att 
därmed kunna bo kvar på landsbygden. 

Genomgående har företagarna och samhällsentreprenörerna haft att förhålla 
sig till formella institutioner som olika lagar och regler. Det har exempelvis gällt 
livsmedelslagar vilka framförallt är utformade och anpassade för storskalig verk-
samhet, och inte för företagare som bedriver när/lokalproduktion av livsmedel i 
småskalig form. Detta visade sig bl.a. vid anläggandet och nyttjandet av pro-
duktionskök utifrån såväl krav och behov som anpassning. Möjligheterna att 
nyttja kommunala skolkök reglerades utifrån både en ny livsmedelslag och såväl 
formella som informella lokala bestämmelser och beslut. 

Företagarna och samhällsentreprenörerna har också varit tvungna att förhålla 
sig till informella institutioner, som normer och uppfattningar, där rådande 
genuskontrakt på olika nivåer har framkommit. I relation till de informella insti-
tutionerna har de intervjuade framhållit att de uppfattar att det från myndig-
heter och kontrollanter finns en övertro på säkerheten i den storskaliga pro-
duktionen, samtidigt som det i vissa sammanhang finns en misstro mot hur 
småskalig livsmedelsproduktion bedrivs. Det finns också en okunnighet om hur 
småskalig livsmedelsproduktion bör bedrivas för att vara framgångsrik.  

Tillgång och nyttjande av produktionskök var inte enbart problematiska 
utifrån de diskuterade formella och informella institutionerna. Problem och 
utmaningar kan också relateras till tid och plats. Produktion i det egna köket, 
som trots allt tillåts för vissa former av livsmedelsprodukter, är begränsad såväl i 
tid som i rum. Det innebär att tillgång till produktionskök är avgörande för att 
dels kunna öka och effektivisera sin produktion, dels kunna bredda sortimentet 
och tillverka även produkter som kräver separat produktionskök. Detta är i sin 
tur en förutsättning för att kunna utöka kundunderlaget och i slutänden för att 
kunna livnära sig på sitt företag inom småskalig livsmedelsproduktion.  

Samverkan om produktionskök visade sig också vara nära relaterat till tid och 
plats. Svårigheter och begränsningar utgjordes exempelvis av långa avstånd 
mellan olika byar och företagare. Behovet av att finnas på plats vid sin gård och 
sitt företag visade sig också väsentligt för att upprätthålla bra kundkontakter, 
bl.a. genom tillräckliga öppettider. Möjligheten att kunna ha tillgång till ett pro-
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duktionskök vid den egna gården, eller åtminstone i närheten av denna, blev 
därmed påtagligt. 

Att själv som småskalig egenföretagare anlägga ett produktionskök innebar 
däremot stora ekonomiska utmaningar. Problemet relaterades också till behovet 
av att anställa, men att inte initialt ha ekonomiska möjligheter till bägge sats-
ningarna. Officiellt stöd av t.ex kommuner efterlystes, bl.a. gällande lån. Vidare 
uttrycktes förhoppningar om att kommunen i ett inledningsskede skulle stå för 
delar av lönekostnaden för en praktikant.  

Plats och avstånd relaterades också till distributionsproblem, att inte ha upp-
arbetad samverkan med lokala och regionala livsmedelshandlare. På sikt var det 
angeläget med sådan samverkan också på nationell nivå. Att inte ha möjlighet till 
ett bra distributionsnät innebar en begränsning av möjligheten att nå ut med och 
sälja sina produkter i ett vidare område. 

Sammanfattningsvis syftar det institutionella ramverket i första hand till att 
skapa en fördelaktig miljö för lokala och regionala initiativ samt samverkans-
former mellan olika aktörer. Det kan dock konstateras att när- och lokalprodu-
cerat å ena sidan uppmuntras från bl.a. EU samt statligt och kommunalt håll 
medan å andra sidan formella lagar och informella normer ofta i första hand 
gynnar det storskaliga, det normerande.  

Men trots detta finns många gånger möjligheter och öppningar i de institu-
tionella ramverken som kreativa företagare och samhällsentreprenörer kan ta 
vara på och använda. 

För att kunna satsa och försörja sig på det småskaliga livsmedelsföretaget kan 
strategier för olika former av samverkan med officiella kanaler, byarna, samt 
andra företagare att bli betydelsefulla för den fortsatta processen. 
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4. Platsen som varumärke 

Madeleine Bonow & Paulina Rytkönen 
 
Varumärken1 räknas till en av de viktigaste komponenterna i företagens kärn-
verksamhet eftersom de bidrar till företagens lönsamhet och därmed också till 
dess långsiktiga överlevnad. Ett varumärke kan kosta ansenliga summor att 
bygga upp. Attraktiva och mer kända varumärken kan värderas till enorma sum-
mor på marknaden. Men det är långt ifrån alla företag som har råd att avsätta 
resurser för varumärkesuppbyggnad. Små företag, särskilt nystartade sådana, har 
ofta en ansträngd ekonomi. Att anlita specialister för att ta fram en varumärkes-
profil och bygga upp varumärket är därför oftast bara en önskedröm för före-
tagaren. Ändå är världen full av framgångsrika småföretag som med knappa 
medel lyckats bygga starka varumärken. Hur har de lyckats? 

Detta kapitel belyser, genom några exempel från mejerisektorn, hur företag 
med små medel kan arbeta för att bygga upp varumärket. Kapitlet diskuterar 
vilka attribut och kärnvärden som företagen använder för att bygga varumärket. 
Företagens ålder och storlek varierar kraftigt men en gemensam nämnare är att 
de av lokalsamhället betraktas som potentiella turistmål och arbetsgivare. 
Kapitlet inleds med en diskussion över vanligt förekommande varumärkesstrate-
gier och varumärkesindelningar. Efter detta presenteras de studerade företagens 
strategier utifrån ursprung, historia, kärnvärden och storytelling.   

Vanliga varumärkesstrategier inom den småskaliga mejeriproduktionen 
Eftersom mejeriprodukter oftast får distinkta sensoriska egenskaper som kan 
härledas till platsen där produkten framställs, har många små mejerier i ett stort 
antal länder valt att använda frivilliga eller skyddade geografiska indikationer 
inom ramen för WIPO:s internationella regelverk,2 eller EU:s kvalitetslagstift-
                                   
1 Vi vill tacka docent Mikael Lönnborg, lärare och forskare vid Norwegian Business School 
och Södertörns Högskola för engagerade och fruktbara kommentarer under olika stadier av 
arbetet med detta kapitel.  
2 WIPO – World International Property Rights Organization. WIPO har hand om det inter-
nationella regelverk som hanterar bland annat geografiska indikationer. En geografisk indi-
kation (GI) är en privat och frivillig standard som har registrerats av producentgrupper eller 
av lokala myndigheter genom den nationella administrationen såsom en immateriell rättighet. 
GI är en kvalitetsstämpel som bidrar till att främja och bevara värdefull kunskap, tradition, 
mångfald och kvalitet för lokalt förankrade råvaror och bearbetade livsmedel. GI skapar en 
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ning (Vandecandelaere m. fl. 2009) istället för att registrera varumärken. Skälet 
till detta är att produkterna skyddas genom att koppla varans sensoriska egen-
skaper (smak, doft, textur, mm) till produktionsplatsen. Genom att koppla varan 
till ursprunget kan produktionen inte flyttas till andra platser. I Sverige är geo-
grafiska indikationer och ursprungsbeteckningar tämligen okända. Ändå använ-
der sig de allra flesta företagen av namn eller andra attribut som är kopplade till 
ursprung.  

Varors och tjänsters ursprung har blivit en integrerad del av varumärket där 
platsen är det centrala (Molotch 2002). Historiskt sett har märkning och för-
packning särskiljts med hjälp av landskap eller exempelvis folkdräkter som kny-
ter an till produktionens lokalisering och/eller ursprung (Fleming och Roth 
1991; Room 1998). I marknadsföringen av dessa produkter används således 
begreppet ”platsen” för att beskriva exempelvis aura, känslor och mystik. I bland 
har regioner fått representera produkten, exempelvis fransk champagne, skotsk 
whisky, brittisk ale och kaliforniska viner. En intressant aspekt är at ”lokala” 
varumärken definieras relativt vagt. Det lokala definieras utifrån avsaknad av 
koppling till en global distribution (Kapferers 2002).  

Att koppla samman produktionsplats och produktidentitet är en marknads-
föringsstrategi som har fått ett stort genomslag på många europeiska marknader, 
men i Sverige har dessa strategier varit relativt få. Det finns inte heller särskilt 
många studier som närmare undersöker etableringen av geografiska märk-
ningar, samt hur företags- eller gårdsnamn anknyter till produktionsplatsen för 
att särskilja sig från sina konkurrenter.  

I detta kapitel kommer diskussionen att utgå från mejeriföretag i Jämtland. 
Anledningen till detta är att gårdsmejerierna i Jämtland är föregångare och 
initiativtagare till den våg av gårdsförädlad mat som nu sköljer över vårt land. 
De är också föregångare när det gäller att ange det geografiska ursprunget på 
sina produkter. I Jämtland har de naturgeografiska och socioekonomiska villko-
ren med fjällandskap, glesa strukturer, långa avstånd, sjunkande population, 
samt låg befolkningsdensitet omöjliggjort den utveckling mot storskalig livs-
medelsproduktion som annars dominerar i övriga delar av landet. Företagen har 
tvingats att finna alternativa strategier för att överleva när stordriftsfördelar inte 
har varit möjliga att uppnå. Idag innebär globaliseringens omvandlingstryck att 
lantbrukare och livsmedelsföretagare i hela Sverige måste tänka om och hitta nya 
alternativa vägar till överlevnad. I detta sammanhang framstår den jämtländska 

                                                                                                                                               
differentiering för livsmedlet genom att signalera de specifika och distinkta kvalitetsegen-
skaper som väsentligen kan tillskrivas produktens ursprung, då produkten tillverkas inom ett 
avgränsat geografiskt område. Vanligen är sådana särdrag redan erkända av konsumenter på 
lokal, nationell, och ibland även på internationellnivå. GIs tilldelar lagligt skydd för geogra-
fiskt förankrade produktnamn och förhindrar otillbörlig och otillåten användning av den geo-
grafiska indikationen för produkter från andra regioner”.  



 
P L A T S E N  S O M  V A R U M Ä R K E  

 63 

erfarenheten som viktig för att förstå vilka möjligheter som finns med att 
använda platsen som varumärke.  

Varumärken 
Den 1 juli 2011 trädde en ny varumärkeslag i kraft (SFS 2010:1877). Enligt denna 
är varumärket det namn, symbol eller kännetecken som en näringsidkare eller 
företag använder för att särskilja företagets varor från konkurrenternas. Varu-
märkets värde ökar när utbudet av likartade varor ökar.  

Enligt Aaker (1996) kan varumärken ge upphov till olika typer av associa-
tioner vilka avser att skapa en identitet som leder till en förtroendefull relation 
mellan säljare och köpare. Dessa associationer kan vara relaterade till (1) 
produkten och fokusera på produktens attribut, kvalitet, värde, användarna och/-
eller ursprung; (2) organisationen genom organisationens egenskaper, exempel-
vis innovativa förmåga, omtanke om kunderna, det globala och det lokala, 
etcetera; (3) personen, genom att fokusera på personligheten, t. ex. äkthet, eller 
känslor som varumärket framkallar hos konsumenten; samt (4) symboliken, 
genom det visuella, metaforer, etcetera och varumärkets historia och arv (Aaker 
1996:76-85). Varumärken kan också indelas med hänvisning till dess status. En 
relevant sådan i detta fall är budgetmärken, vilka används för att vända sig till 
breda målgrupper och premiummärken används när företagen vill nå en 
målgrupp som är beredd att betala ett högre pris för produkten, i utbyte mot 
upplevelser och egenskaper som sammantaget ger en känsla av klass, välmående 
och särskiljande från massmarknaden (Parment 2006).  

Geografiskt ursprung och varumärkets funktion 
De jämtländska gårdsmejeriernas strategier kan sägas fokusera på flera av de 
tidigare nämnda associationerna. Attributet ursprung omfattar två dimensioner, 
nämligen den fysiska platsen och platsens/näringens/företagets historia. Ytter-
ligare sätt att skapa associationer är kärnvärden som förmedlas bland annat 
utifrån vald försäljningskanal (budget kontra premium), relaterade aktiviteter 
och annat som kan kopplas till personlighet och symbolik. Slutligen använder 
företagen också storytelling som kan ge upphov till olika associationer och bidra 
till skapandet av varumärket.   

Märken med geografiska kopplingar har använts ända sedan förindustriell 
tid. Varumärkets ursprung är en plats, region eller land som varumärket 
uppfattas tillhöra (Mrugank 1996). Vid etableringen av ett nytt varumärke kan 
en möjlighet vara att inta positionen som det lokala alternativet. Lokala varu-
märken kan vara mer flexibla och tilltala en större målgrupp på den lokala 
marknaden (Kafperer 2002). 
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 Regionala produkter marknadsförs ofta med hjälp av namnet på det område 
som produkten kommer ifrån och det är många gånger en del av produktens 
namn. Detta antas påverka konsumenterna positivt eftersom den regionala 
anknytningen förmedlar känslor som rör identitet, kultur, historia, natur, med 
mera. Följaktligen kan regionala produkter dra nytta av både konsumenternas 
känsla av att tillhöra produktens ursprungsregion och deras engagemang för en 
lokal produkt (van Ittersum et al. 2003b). Samtliga jämtländska producenter 
som studerats har marknadsfört sina produkter med hjälp av ett geografiskt 
namn. I figur 2 framgår tydligt att företagen använt platsens namn och attri-
buten har antingen varit det byns eller gårdens namn. Detta har varit en tydlig 
strategi bland producenter att använda platsen som varumärke för att differen-
tiera varan gentemot konkurrenter. 

Enligt Holts (2006a: 299) är varumärken främst riktade till marknader där 
köpare och säljare inte längre möts personligen. Begreppet ”ursprungsland” 
växte fram som del av internationaliseringen efter 1950-talet och förstärktes 
under slutet av 1970- och början av 1980-talet av ursprungslandsregleringen 
(t.ex. EU ”Lokalt innehåll”-direktiv), och genom ekonomisk nationalism genom 
exempelvis ”Köp svenskt”-kampanjer. Sedan början av 1990-talet, har tongivande 
företag fördjupat användningen av ursprungsmärkning (Papadopoulos, 1993:10).  

Det finns studier som visar att konsumenter har en tendens att betrakta 
varumärken med likartade produktegenskaper som ointressanta. Det är enkelt 
att byta mellan olika varumärken när det finns många likartade produkter, vilket 
gör det betydelsefullt att bygga ett varumärke som är specifikt och särpräglat. 
Det har också visats att ursprungsland (och ibland region) kan ha en avgörande 
påverkan på hur konsumenterna uppfattar en produkt. Konsumenterna har ofta 
förutfattade meningar om varor och tjänster beroende på dess ursprung. Om en 
ursprungsplats har ett positivt rykte innebär detta ofta att konsumenterna 
föredrar varumärken eller produkter med samma ursprung. Van Ham (2001: 2) 
har uttryckt detta på följande sätt: 

Vi vet alla att ”Made in China” står för lågprisproduktion, Gorgonzola står för 
italienskt och Champagne står för förfinad fransk smak, BMW och Mercedes-
Benz förknippas med tysk tillförlitlighet.  

De jämtländska producenterna förefaller ha utgått från denna strategi när de 
använder platsen, samt lägger till gårdsmejeri, bymejeri eller getgård, för att 
understryka att varan är hantverksmässigt producerad på lokal nivå. Detta ska 
signalera att produkten är ett premiummärke medan ”gårdsmejeri” borgar för 
hög kvalitet.  
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Tabell 1. Översikt över varumärken, samt logotypers och företagsnamns attribut 
Företag Eget 

registrerat 
varumärke 

Kollektivt  
registrerat 
varumärke 

Namn på 
förening 

Attribut på 
logotype 

Attribut på 
företagsnamnet 

Bränna 
Getgård 

 Vålåloffen* Jämtspira En get och 
namnet på 
gården 

Gården 

Herrö Getgård    En get och 
gårdens namn 

Gården 

Kittelbergets 
gårdsmejeri 

   Gårdens/byns 
namn 

Gården 

Kullens 
gårdsmejeri 

   Fäbodens 
namn och 
ortens namn  

Fäboden 

Myhrbodarna*    Ingen logotype 
på produkterna 

Fäboden 

Nyvallens 
fäbod 

   Namn på 
fäboden och 
fjällandskap 

Fäboden 

Ovikens ost    Byns namn Byn 
Raftsjöhöjdens 
gårdsmejeri 

   En get och 
namnet på byn 

Gården 

Sjoutnäsets 
getgård 

   Ingen logotype Byn 

Skärvångens 
bymejeri 

Linus, Blå 
Ädel och 
Randie 

 Jämtspira En ko och 
Namnet på byn 

Byn 

Smååkrans 
getgård 

   En get och 
namnet på byn 

Byn 

Tivars 
gårdsmejeri 

   En fjällko, 
gårdens namn, 
ägarnas namn 
och telefon-
nummer 

Gården 

Åsbergets 
gårdsmejeri 

 Vålåloffen 
 

Jämtspira En get och 
namnet på 
gården 

Gården 

Östvallen    Ingen logotype Gården/fäboden 
*Varumärket Vålåloffen ägs av Milko och används av flera producenter inom Jämtlands 
Ostsyndikat med tillstånd från varumärkesägaren. 
**Myhrbodarna säljer ost men marknadsför det egentligen inte. Ostproduktionen ingår som en 
komponent i företagets turistverksamhet. 
 
Tabell 1 visar att gårdsmejerierna – med få undantag – använder likartade strate-
gier genom att deras etiketter domineras av gårdens, ortens eller företagets 
namn, vilka i sin tur anknyter till produktionens plats. En anledning till denna 
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strategi är enligt etnologen Håkan Jönsson (2005:61) att populära ostar ofta för-
knippas med platsen där de tillverkas, exempelvis Kvibille, Västerbotten, 
Camembert, Roquefort och Mozzarella. Ursprunget ger enligt Jönsson en känsla 
av äkthet. Att ostens produktionsplats har ekonomisk betydelse även i Jämtlands 
fall bekräftas av att producenterna använder produktens ursprung som ett 
viktigt säljargument. Med ursprung avsågs i detta fall både den fysiska platsen 
och kopplingen till näringen genom att avbilda djuren.  

I urvalet är det endast ostarna Linus, Blå Ädel och Randie från Skärvångens 
bymejeri, samt Vålåloffen som har varumärkesregistrerats. Istället för produkt-
namnet visade sig det främsta attributet på produktetiketten vara företagens 
namn, trots att ostarna i regel har namngetts (tabell 1). Det är endast Raftsjö-
höjdens gårdsmejeri som skiljer sig åt genom att framhäva produktens namn på 
etiketten. Kullens gårdsmejeri använder företagets logotype på företagets påsar, 
men osten, som endast säljs i den egna butiken/caféet presenteras i kyldisken 
med en skylt med varans namn på. Företagets namn anspelar oftast till platsen 
och inte till produkten. Således blir exempelvis Oviken Ost, som ligger i Oviken 
dominerande på osten och inte varumärket Jämtland Smakriket och Skär-
vångens bymejeri, som ligger i Skärvången, och inte Linus, Blå Ädel och Randie.   

Några av företagen använder namn som ger associationer till företaget/-
produkten, exempelvis gårdsmejeri, företagets namn, t.ex. Kullens gårdsmejeri 
eller produktens namn Våloloffen. De flesta använder också ett bildspråk som 
avser att koppla produkten till dess ursprung, till exempel en get, ko eller land-
skap, ofta i kombination med det föregående. Vissa produkter har även en 
fantasifull utformning, namn eller förpackning som avser att associera till en 
osttyp eller en överlägsen kvalitet. Ett exempel är osten ”rocka fett” som 
associerar till franska kvalitetsosten rockefort, samtidigt som det benämns 
genom ett modernt och ungdomligt språk. Gemensamt för företagen är att samt-
liga använder attributet ursprung i sitt varumärkesbyggande. Man försöker här 
inta positionen som det lokala alternativet i kontrast till Arlas märken. 

Samtliga företagare ansåg att deras produkter kan klassas som premium. 
Detta gäller även Skärvångens bymejeri som numera producerar cirka 120 ton 
ost om året. Med undantag från Vålåloffen, saknade varumärkesregistrering 
någon ekonomisk betydelse. 

Den sociala och geografiska historien 
För säljaren är målet att skapa långsiktiga relationer med sina kunder och att 
förmedla upplevd kvalitet. Man vill att det skall skapas en köptrohet och kund-
lojalitet (Melin 1999). Köplojalitet skall skapas genom att man bidrar till att en 
positiv känslomässig association mellan varumärket och konsumenten skapas, så 
att den sistnämnda ska känna igen det. Att väcka känslor gentemot varu-
märkesimagen är en del av köpprocessen, det är också en av de delar som är 
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påverkbara i sammanhanget (Ballentyne et al 2006). Den geografiska förank-
ringen som vanligtvis används inom varumärkesbyggande påverkar kunden 
genom utseende, leverans, förpackning och marknadsföring. Varumärken är 
ofta invävda i berättelser om deras sociala och geografiska historia "(Morgan et 
al. 2006: 3) och kommersiellt tilltalande berättelser som bygger på autenticitet, 
härkomst och kvalitet. Distinkt identitet och historia och en rumslig förankring 
försöker fastställa äktheten och attrahera, stimulera och upprätthålla intresset för 
märken. Speciellt gäller det varumärken inom livsmedel, som ofta ”marknads-
förs på ett sätt som försöker utnyttja de kulturella betydelserna knutna till 
odlingsområdet. Genom att länka produkter till ’kulturella markörer’ eller lokala 
bilder som landskap, kulturella traditioner och historiska monument, kan deras 
värde ökas eftersom konsumenterna kommer att identifiera vissa produkter med 
specifika platser”(Ilbery m fl, 1999: 2208). Varumärket kan därför förstärkas 
genom att skapa en koppling till platsen. 

I Jämtland är detta tydligt. Geten/fjällkon och bergen som pryder de allra 
flesta logotyperna, visar på denna specifika förankring till platsen, det är inte 
vilken plats som helst utan en plats där det finns traditionella djur/raser och ett 
speciellt landskap som särskiljer detta område från andra områden i Sverige. 
Man vill förmedla en äkthet och en genuin känsla av landskap och kulturella 
traditioner, som i det här fallet handlar om fjällen, fjällkon och geten. Vissa av 
producenterna har döpt sina produkter efter traditionella namn och har också 
avbildat kvinnor i folkdräkt på sina ostar för att visa den djupa förankring 
produkten har med platsen. Kvinnorna är de som historiskt har ansvarat för 
ystning och fått ge namn åt produkterna. Ett undantag i vårt urval utgörs av 
Kullens gårdsmejeri där ägarna designade sin logotyp med tanke på att den 
skulle förmedla modernitet och nyskapande. 

När man bygger ett varumärke som är baserat på regional identitet är det 
viktigt att köparen samtidigt får regional produktinformation via varumärket. 
T. ex. förmedlar varumärket Jämtspira att produkten är från Jämtland och att 
den består av getost (Spira är ett gammalt getnamn). Detta gör att varumärket 
fastnar i konsumenternas minne. Men det betyder att konsumenterna bara till-
godogör sig regional produktinformation om konsumenterna har ”sense of 
place” dvs. att de tar till sig informationen om de känner att de tillhör pro-
duktens ursprungsplats. Det lönar sig därför att marknadsföra produkter 
baserade på hemregion om regionen har många invånare med patriotiska 
känslor som i Jämtland eller ett område som har många turister som Gotland. 
Då kan man dra nytta av konsumenternas regionala intressen och deras 
motivation att inhandla regionala produkter blir större (van Ittersum, et al, 2003b). 

Ur våra intervjuer framgår att endast Skärvångens bymejeri hade valt att 
registrera egna varumärken för sina produkter. Två av företagen, nämligen 
Bränna getgård och Åsbergets gårdsmejeri använde varumärket vålåloffen för 
osten med samma namn med tillstånd från innehavaren, Milko, tre av företagen 
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använde/hade använt sig av ett grossitvarumärke, nämligen Jämtland Smakriket, 
tre av företagen hade använt sig av det gemensamma namnet Jämtspira, ett av 
företagen använde sig av märkningen Demeter och av Krav och samtliga, förutom 
Myhrbodarna valde att märka sina produkter under företagets/gårdens namn. 

Sjoutnäsets getgård säljer sina produkter utan någon märkning i neutrala 
platsförpackningar. Ägarna angav dock att deras kundunderlag utgörs av äldre 
personer och att dessa känner igen deras produkter. Tio av informanterna hade 
valt att använda ursprung som sitt främsta kännetecken i logotypen och i före-
tagsnamnet, flera i dubbel bemärkelse på företagets logotype. De avbildade 
djuren anger produkternas biologiska ursprung och namnet anger det geo-
grafiska ursprunget. 

Förmedlade kärnvärden och identitet som ett led i 
varumärkesbyggandet 
För att minska komplexiteten i att välja ett varumärke före ett annat, kan 
konsumenter inriktas på ett antal fåtal märken som de värderar och jämför 
innan det slutliga valet. Platsen, det vill säga varans ursprung kan vara en 
avgörande faktor när en vara väljs framför en annan. Om ett varumärkes image 
och identitet associeras med något positivt som en geografiskplats påverkas kon-
sumentens uppfattning av varumärket och kunden blir mer motiverad att köpa 
just den varan (Laroche et al. (2005). Detta kan även komma att påverka 
konkurrenternas varumärkesimage på ett negativt sätt vilket leder till att 
konsumenterna väljer bort deras produkt. För även om produkter med olika 
varumärken har liknande egenskaper är det i slutändan varumärkets image och i 
det här fallet platsen som gör att konsumenten uppfattar en skillnad mellan 
konkurrerande varumärken (Ballantyne et al 2006).  

För att stärka ett framgångsrikt varumärke bör företag ha uttalade kärn-
värden som symboliserar vad varumärket och företaget står för. Precis som per-
soner tillskrivs olika identiteter kan varumärken uppfattas olika beroende på 
olika identiteter och kärnvärden. För att ett varumärke ska upplevas som tro-
värdigt måste den kombineras med rätt rekvisita och uppträdanden. Kärn-
värdena måste vara kraftfulla om de ska bidra till ökad förståelse för verksam-
heten. Det viktiga är hur interna och externa intressenter, i form av anställda och 
kunder, uppfattar och tolkar denna identitet (Urde 2003). 

Företagare kan förmedla olika kärnvärden och identiteter genom att lokaler 
och inredningar utnyttjas för att uttrycka identitet och förmedla information om 
producenten. Här kan en smakfull miljö signalera att man vill inta en viss 
position i samhället, en ”fräck modern miljö” signalerar en modemedvetenhet, 
medan en rustik miljö vill förmedla autenticitet eller att man inte bryr sig om det 
kommersiella. Många av producenternas gårdsbutiker förmedlar en landsbygds-
romantisk bild och omfattar en möjlighet att klappa/mata killingar eller andra 
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djur. Butikerna är oftast vackert omslutna av färska sommarblommor (pelar-
goner eller ängsblommor). Den landsbygdsromantiska bilden kunde av några 
informanter ge en känsla av vildmark eller av tradition, antingen genom att folk-
dräkt användes vid marknadsförsäljningen eller som i Myhrbodarnas fall att 
sälja osten som en del av den vildmarksturism som företaget bedriver. Det 
materiella i kärnvärdena blir på detta sätt ett centralt uttryck för att signalera 
identitet. Detta blir ännu tydligare när man studerar caféverksamheten på 
Kullens gårdsmejeri och Tivars gårdsmejeri. Den signalerar modernitet. Inne på 
Kullens känns det som att ha kommit till ett café på Södermalm i Stockholm, där 
serveras cafe latte och moderna smörgåsar men med en tvist av lokalproducerat 
till exempel kan man få en stor latte i glas med mesost istället för socker. 
Åsberget och Skärvången uppvisar bilden av landsortsidyll. Här serveras vanligt 
kaffe och det pittoreska tilltalar en publik som vurmar för landsbygdsromantik, 
medan Nyvallen egentligen inte hade satsat på den fysiska omgivningen i caféet. 
På Nyvallen var det istället den angränsande nationalparksomgivningen som var 
det stora numret. De olika koncepten tilltalar helt olika kategorier människor, 
vilket återspeglar sig också i företagens prissättning.   

Flera producenter hade en ganska klar bild över vilka som var deras konsu-
menter och vilka argument som var viktiga för att få osten såld. Detta, i kombi-
nation med vilken försäljningskanal som användes och produktens grafiska 
formgivning visade sig ha en stark koppling till de kärnvärden som producenten 
avsåg att förmedla (tabell 2). Här kan man se att försäljningen via ost/delikatess-
butik förmedlar exklusivitet, medan försäljning via egna kanaler och på markna-
der förmedlar någonting annat.  

Marie på Bränna Getgård är en producent som personligen säljer den största 
delen av sin produktion via marknader och genom den egna butiken i Öster-
sund. Efter att familjen hade investerat i ett nytt mejeri fanns ett ekonomiskt 
behov av att sälja så mycket som möjligt direkt till konsumenten. Hon ansåg att 
hon personligen var konsumentens garant för en hög produktkvalitet.  

Kullens gårdsmejeri säljer också sina produkter direkt via den egna butiken/-
caféet. Den ursprungliga affärsidén var att driva ett modernt café som kan vara 
ett alternativ för skidåkarna under vinterhalvåret och ha ledigt för att kunna 
ägna sig åt djuren och ystning under sommaren. Verkligheten visade att sats-
ningen på vinterturister hade varit rätt, men att ännu fler turister kommer och 
besöker mejeriet under sommartid. De andra informanterna som sålde via 
marknader kombinerade verksamheten med gårdsbutiker, events och försäljning 
via delikatessbutiker.  

Det blir i detta sammanhang centralt att sätta in varumärket i en kulturell 
kontext för att förmedla en identitet. Marknadsförsäljningen kunde i vissa fall 
spetsas till genom att säljaren använde folkdräkt eller ”vildmarksutstyrsel” 
(fjäderprydd hatt och cape). För dessa fanns det två argument för att sälja på 
marknader, det första var att göra produkterna kända bland nya grupper av 



 
M A D E L E I N E  B O N O W  &  P A U L I N A  R Y T K Ö N E N  

 

 70 

konsumenter, men den viktigaste anledningen var att kunna få avsättning för 
sina produkter. Ett skäl till detta är att infrastrukturen för försäljning av små-
skaligt mathantverk inom dagligvaruhandeln är dåligt utvecklad och att produ-
centerna inte har råd att dela med sig av marginalerna till detaljhandeln. Två av 
företagen valde att även sälja mejerivaror från andra producenter, nämligen 
Bränna getgård på Ost och Vilt, företagets butik i Östersund och på Tivars 
gårdsmejeri där det egna sortimentet kompletteras med källarlagrad getost och 
med smör från Kittelbergets gårdsmejeri. 

Ett företag som säljer en stor andel av sin produktion via marknader men där 
ägaren numera sällan deltar i försäljningen är Åsbergets gårdsmejeri. Företaget 
har valt att använda sig av knallar, vilket enligt ägaren inte alltid resulterar i att 
produkterna presenteras på ett personligt sätt. Marknadsknallar har enligt 
ägaren också en ”kort livslängd”, det vill säga att de är bra på att sälja produkten 
i några år och är som bäst efter två år, men skickligheten avtar så småningom 
och måste därför bytas ut med jämna mellanrum. 

Företagens grad av framgång varierar troligtvis ganska kraftigt, men frågan är 
ganska känslig och det är svårt att få exakta uppgifter om företagens lönsamhet. 
Endast ett företag i urvalet angav att verksamheten inte lönade sig och de 
Jordbruks/(EU-stöd) som företaget kunde få utgjorde den lön som kunde tas ut. 
Just i det nämnda fallet var den angivna ”lönen” för verksamheten tämligen låg, 
nämligen 70000 kronor per år. Frågan är dock mera komplicerad än så. 
Företagarna lever på produktionsplatsen och verksamheten har i vissa fall flera 
verksamhetsgrenar (skogsarbete, entreprenad, turism, jakt, med mera). 

Tabell 2. Försäljningskanaler 
Företag Daglig- 

varukedjor 
Ost/deli-
katess-
butiker 

Markn
ader 

Gårds-
butik  

Beställ-
ningar 

Café Event 

Bränna Getgård  X X    X (V) 
Kittelbergets 
gårdsmejeri 

   X  X X (F) 

Kullens 
gårdsmejeri 

 X  X X* X X (K) 

Myhrbodarna     X X X (V) 
Ovikens ost  X  X    
Raftsjöhöjdens 
gårdsmejeri 

   X  X X (K) 

Sjoutnäset X       
Skärvångens 
bymejeri 

X X X X  X X (T) 

Smååkrans 
getgård 

  X X    

Tivars   X X X X X (Ö) 
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gårdsmejeri 
Åsbergets 
gårdsmejeri 

 X X X  X X (V) 

Östvallen     X   
X*specialbeställningar vid jul, annars säljs allt via ordinarie verksamhet 
V=vildmark 
K=kultur 
F=familjeevents 
T=turismbussar och rundvisningar i mejeriet 
Ö=Övrigt 
 
Som en kontrast till gårdsbutikens romantik, förmedlar försäljning genom dag-
ligvaruhandeln att produkten är en dagligvara, även om den ligger i butikernas 
delikatessdisk. Fyra av företagen använder dagligvaruhandeln som sin kanal. 
Den första är Sjoutnäsets getgård som sedan företagets start 1969 har sålt via 
lokala ICA och Konsum i märkeslösa förpackningar. Deras kundkrets består i 
huvudsak av en äldre och trogen kundkrets som känner igen deras varor. För 
ägarparet var det viktigt att sälja till överkomliga priser för att på så sätt vara 
lojala gentemot sina kunder. För det andra företaget, Skärvångens bymejeri har 
resan genom dagligvaruhandeln precis börjat.  

Skärvången är ett det största företaget i urvalet och försäljning via dagligvaru-
handeln på nationell nivå är ett resultat av en kraftigt ökad produktion. I detta 
fall ansåg de delikatessbutiker som tillfrågades i Stockholm att företagets ostar 
hade blivit mindre exklusiva när de säljs via ICA och andra kedjor och att de 
därför hade slutat att sälja deras ost.     

Företagens storytelling som ett led i varumärkesbyggandet 
För att förmedla sina kärnvärden och sin identitet blir berättelsen en central del i 
företagets strategi. Det är via berättelsen som företagets och varumärkets historia 
förmedlas till kunden. Ofta handlar dessa om hur företaget grundats och om 
platsen där det ligger. I detta fall blir språket grundläggande i kommunikationen. 
Här kan man se att företagarna har varierande motiv för att tillverka och sälja 
osten, och detta försöker man kommunicera till kunderna på olika sätt. Det är 
oftast historier som förmedlar värden och normer. Storytellingen ger företagarna 
en möjlighet att förmedla en djupare avsikt och mening bakom varumärket. 
Man vill också förmedla vad som bör göras för att lyckas i sitt företagande. Detta 
kan ske genom att man berättar för alla kunder som vill lyssna på hur företaget 
kommit till genom guidade visningar och berättaraftnar och genom att man 
alltid tar sig tid att berätta detta när man säljer osten. Ett annat sätt är genom att 
man beskriver sig själv på sin hemsida. Det är vad man väljer att förmedla som 
är intressant i detta sammanhang. Denna bild behöver inte vara helt sann, men 
visar tydligt hur man vill bli uppfattad. I vårt fall handlar det mycket om djuren, 
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naturen och platsen. De kärnvärden som osttillverkarna i Jämtland vill förmedla 
via sin storytelling har vi sammanfattat i nedanstående tabell.  

Tabell 3. Kärnvärden i storytellingen 
Värden Hantverk Djuren Frihet Turism Tradition Natur Levande 

landsbygd 
Antal 4 6 1 3 2 2 2 

Källa djupintervjuer med företagarna. 

Det som man vill berätta via sin storytelling har väldigt mycket med platsen att 
göra och närheten till djuren. Kärleken till djuren är det man vill förmedla allra 
mest och hur detta kan kombineras med hantverket dvs. hur man utnyttjar 
platsen och dess specifika djur och natur för att göra ost på ett traditionellt och 
lokalförankrat sätt.  

Sammanfattande diskussion 
Vi har i denna studie undersökt hur gårdsmejerier i Jämtland har valt att 
etablera sina varumärken och hur de utformat sina logotyper. Man kan identi-
fiera tre olika typer av varumärkensstrategier. Den första är företagets egna regi-
strerade varumärke, eller ett varumärke som grupper av producenter registrerat 
och utvecklat tillsammans, i detta fall handlar det om Skärvångens bymejeris tre 
varumärken (Linus, Blå ädel och Randie), samt varumärket Vålåloffen som ägs 
av Milko, men som har upplåtits till en grupp företagare under namnet Jämt-
lands Ostsyndikat. Den andra är kollektiva varumärken eller kollektiva märk-
ningar som används av olika producenter, i detta fall handlar det om Jämtland 
Smakriket, ett registrerat grossistvarumärke, Jämtspira, som användes som 
gemensam märkning av ett flertal företag, samt Demeter, en kollektiv märkning 
som används för att hänvisa till särskilda produktegenskaper, i detta fall att 
produkterna är framställda enligt biodynamiska principer. Den tredje utgörs av 
fall där producenterna endast har valt att använda gårdens/företagets namn som 
kännetecken för sina varor. Vad som är tydligt är att plats blir till varumärke. 
Alla mathantverkare i vår studie har använt geografiska referenser i sina före-
tagsnamn och de finns på produkterna. Man använder sig av alla de olika typer 
av varumärken logotyper som finns, ordmärken, figurmärken, kombinations-
märken och utstyrselmärken för att särskilja sig från andra osttillverkare. 

Den geografiska förankringen som företagarna har i sitt varumärkesbyggande 
tilltalar genom utseende, leverans, förpackning och marknadsföring. Varu-
märkena är som beskrivits invävda i berättelser om deras sociala och geografiska 
historia och många har kommersiellt attraktiva berättelser om autenticitet, här-
komst och kvalitet. Den här distinkta identiteten som är starkt kopplad till 
bygden, byn och historia försöker fastställa äktheten och attrahera, stimulera och 
upprätthålla intresset för märket och osten. Genom att producenterna länkar 
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produkterna till lokala bilder som landskap, djur och traditioner, öka ostens 
värde eftersom konsumenterna kommer att identifiera vissa produkter med 
specifika platser, när de ser varorna på en annan plats. Varumärket kan därför 
förstärkas genom att skapa en anknytning till platsen.  

Källor 

Intervjuer  
Andersson Gert och Gunilla, Raftsjöhöjdens gårdsmejeri, intervjuade 2010-07-14. 
Andersson Ingela och Urban, Tivarsgårdsmejeri, intervjuade 2011-02-02. 
Andersson Vidar och Elsa, Sjoutnäset, intervjuade 2010-07-14. 
Bengtsson Ulla och Jonny, Smååkrans getgård, intervjuade 2010-07-12. 
Cornell Bodil, Eldrimner, intervjuad 2010-09-13. 
Engman Leif, Kullens gårdsmejeri, intervjuad 2010-07-17. 
Halvarsson Hans, Länstyrelsen, intervjuad 2010-09-08. 
Hansson Marie, Bränna Getgård, intervjuad 2010-09-14. 
Jürss Kerstin, Påverås gårdsmejeri, intervjuad 2009-04-16. 
Klensmeden Ann, Åsbergets gårdsmejeri, intervjuad 2010-07-10. 
Kristoffersson Margaretha och Anna-Karin Nyvallen, Intervjuade 2011-06-28. 
Ljuslin Hjördis, Kittelbergets gårdsmejeri, intervjuad 2010-07-15 
Myhr Anita, Myhrbodarna, intervjuad 2010-07-16. 
Norrman Svensson Roland, Skärvångerns Bymejeri, intervjuad 2010-07-15, 2011-06-30. 
Norrman Thor, Skärvångerns Bymejeri, intervjuad 2010-07-15, 2011-03-18. 
Olofsson Tord, Bränna Getgård, intervjuad 2010-07-16. 
Palosaari Stephen, Kullens gårdsmejeri, intervjuad 2010-07-17. 
Sundeberg Ingegerd och Karl-Olof, Östvallen, intervjuade 2010-07-17. 
Åkermo Kristina, Ovikens ost, intervjuad 2010-09-13. 

Litteratur 
Aaker D. (1996) Building Strong Brands, London: Simon ochSchuster UK Ltd. 
Bresciani Sabrina Martin J. Eppler (2010) ”Brand new ventures? Insights on start-ups’ 

branding practices”, Journal of Product och Brand Management Volym 19, Nr 5, sid 
356–366 

Ballantyne, R, Warren, A, Nobbs, K. (2006) ”The evolution of brand choice”, Journal of 
Brand Management, Volym 13, Nr 4/5, sid 339-352 

EU, LFA (2011) http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm, 2011-05-19 
Fleming, D.K. and Roth, R. (1991) ”Place in advertising”, The Geographical Review Nr 81, 

sid 281–91. 
Hansson G., (2011) Arbetskraftsförsörjning i landsbygder. En kompletterande diskussion 

till rapporten ”Regionernas arbetskraftsförsörjning” baserad på olika tolkningar av 
landsbygds-begreppet, Tillväxtanalys, PW 2011:04. 



 
M A D E L E I N E  B O N O W  &  P A U L I N A  R Y T K Ö N E N  

 

 74 

Heath, R, Brandt, D, Nairn, A, (2006), ”Brand Relationships: Strengthened by Emotion, 
Weakened by Attention”, Journal of Advertising Research, Volym 46, Nr 4,  sid 410-
419. 

Holt, D. 2006: ”Towards a sociology of branding”, Journal of Consumer Culture Nr 6, sid 
299–302. 

— 2006b: ”Jack Daniel’s America: iconic brands as ideological parasites and 
proselytizers”, Journal of Consumer Culture, Nr 6, sid 355–377. 

Ilbery, B. och Kneafsey, M. (1999) ”Niche markets and regional speciality food products 
in Europe: towards a research agenda”, Environment and Planning A, Nr 31, sid 
2207–2222. 

Jönsson  Håkan  (2005) Mjölk :en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi 
Stockholm/Stehag. 

Kapferer, J.-N. (2002): ”Is there really no hope for local brands?” Journal of Brand 
Management Nr 9, sid 163–170. 

Kapferer, J-N, (2005): ”The post-global brand”, Journal of Brand Management Nr 12, sid 
319–24. 

Laroche, M., Takahashi, I., Kalamas, M., Teng, L., (2005) ”Modeling the selection of fast 
food franchises among Japanese consumers” Journal of Business Research, Nr 58, sid 
1121–1131. 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi : om konsten att utveckla starka varumärken, 
Malmö: Liber ekonomi. 

Molotch, H. (2002) ”Place in product”, International Journal of Urban and Regional 
Research  Nr 26, sid 665–688. 

— (2005) Where stuff comes from: how toasters, toilets, cars, computers and many other 
things come to be as they are.New York: Routledge. 

Moor, L. (2007) The rise of brands. London: Berg.  
Morello, G. (1984) ”The ‘Made-In’ issue – a comparative research on the image of 

domestic and foreign products”, European Research July, sid 95–100. 
— (1993) ”International product competitiveness and the ‘Made in’ concept”, i 

Papadopoulos och Heslop (red), Product country images: impact and role in 
international marketing, New York: International Business Press, sid 285–309. 

Morgan, K., Marsden, T. och Murdoch, J. (2006) Worlds of food. Oxford: Oxford 
University Press. 

Mrugank, T. V. (1996) ”Brand origin: conceptualization and review”, Journal of 
Consumer Marketing, Volym 13, Nr 3, sid 2–42. 

Papadopoulos, N. (1993) ”What product and country images are and are not”, i 
Papadopoulos och Heslop (red), Product country images: impact and role in 
international marketing, New York: International Business Press, sid 3–38. 

Parment, A. (2006), Premium- volym- eller budgetmärke? – Lär känna ditt varumärkes 
potential. Liber: Kristianstad 

Room, A. (1998) ”History of branding” i Hart och Murphy (red), Brands, Basingstoke: 
Macmillan, sid 13–23. 

SFS, Varumärkeslagen (2010:1877). 



 
P L A T S E N  S O M  V A R U M Ä R K E  

 75 

Uggla, H. (2001) Organisation av varumärken: för kapitalisering och affärsutveckling, 
Malmö: Liber.  

Urde, M, (2003) ”Core Value-Based Corporate BrandBuilding”, European Journal of 
Marketing, Volym 37. 

Vandecandelaere E,  Arfini F, Belletti G, Marescotti A (2009) Linking people, places  and 
productsA guide for promoting quality linked to geographicalorigin and sustainable 
geographical indications, The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) och SINER-GI. 

van Ham, P. (2001): The rise of the brand state. Foreign Affairs Volym 80, Nr 5, sid 2–6. 
Van Ittersum, Koert. Matlhevv’ T.G. Meulenberg, Hans CM. van Trijp, and Math J.I.M. 

Candel (2002), ”Certificates of Origin and Regional Product Eoyalty”, Advances in 
Consumer research Volym 29,  sid 549-550. 

Van Ittersum, K.; Candel, M. J. J. M.; Meulenberg, M. T. G. (2003). The influence of the 
image of a product’s region of origin on product evaluation, Journal of Business 
Research, Nr 56, sid 215–226. 

Von Friedrichs Y och Skoglund W,(2011) ”Gastronomi som kraft för regional 
utveckling”, i Bonow och Rytkönen (red), Gastronomins (politiska) geografi, 
Årsboken Ymer 2011. 

www.arla.se 2011-02-28. 
www.demeter.nu/ 2011-09-14. 
www.ostersund.servicegruppen.se 2011-03-10. 
www.slowfoodjamtland.se/ 2011-09-14. 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

 



 
 

 77 

5. A Fish Trade Food Security Nexus  
A Value Chain Entitlement Approach 

Adolphine Kateka 
 

The debate on fish trade and food security has been going on for decades. This is 
because the relationship between fish trade and food security is complex. On one 
hand, it can enhance food security, and on the other, reduce it. Globalization has 
increased demand, and enhanced competition, affecting production and 
consumption patterns of the fisheries sector as well as wealth distribution within 
the sector. However, trade is innate to fisheries and international trade in 
fisheries is likely to increase in future. The relevant question is how do we 
reconcile trade and food security in low-income countries? This paper contri-
butes to this debate. It provides a shift conceptually, from viewing trade and 
food security as having a direct relationship, to instead examining the pathways 
through which fish trade impact food security. The paper draws on perspectives 
from the Nile perch fishery in Lake Victoria. It uses insights from the fish value 
chain and entitlement frameworks to demonstrate how fish trade interacts with 
a broader socio-economic and institutional context in which the fishery is 
embedded to impact food security. The paper concludes that policy responses 
and reforms need to improve the capabilities and entitlements of the poor fishers 
to access fish resources, and to ensure justice in the distribution of profits and 
costs along fish value chains in low-income countries. Otherwise, risk is that 
gains from international fish trade will continue to be skewed, and its 
contribution to food security may remain a token or non-existent. The paper is 
based on data collected during field work between 2005 and 2008 in the fishing 
communities of Bukoba rural district, in the Tanzania part of Lake Victoria.  

Background 
World population is expected to grow from the current figure of 6.8 billion 
people to approximately 9 billion people by 2050(UN-DESA, 2009). Most of this 
growth is anticipated to occur in developing countries, particularly in Africa 
south of the Sahara (ibid). This growth also entails an increase in global demand 
for healthy and nutritious food in both developed and developing countries. Fish 
and fish products are identified as major sources of animal protein and food 
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security, particularly in low income countries. However, most of the marine and 
inland fish stocks are already highly stressed by overfishing, environmental 
pollution, and climate change. This is particularly true in developed countries 
where major fish stocks have collapsed. For example, In the European Com-
munity waters, more than 80 percent of fish stocks are overexploited or depleted 
(European Commission, 2007). Elsewhere, fish statistics reveal that 20 percent of 
targeted fishery resources are moderately exploited, 50 percent are fully exploit-
ted with no further increase anticipated, 19 percent are overexploited, 8 percent 
are depleted (FAO 2009:7). In spite of this scenario, globalization and inter-
national fish trade is enabling countries with fish supply deficit to meet their fish 
demand. However, international fish trade and food security are an international 
policy concern, particularly, in low income countries. For example, the Code of 
Conduct for Responsible Fisheries promoted by the Food and Agriculture 
Organization (FAO) states that:  

...ensure that promotion on international fish trade and export production does 
not result in environmental degradation or adversely impact the nutritional rights 
of the needs of people for whom fish is critical to their health and wellbeing.  

The 1995 Kyoto Declaration on fish and food security states in part:  

…ensure that trade in fish and fishery products promotes food security… 

Given the fact that fish is the most traded food commodity on the world market, 
with developing countries as net exporters of fish (WTO, 2007), the above 
concerns are real. 

Two main contrasting views exist regarding fish trade and food security.  On 
one hand, it is claimed that fish trade enhances food security in low-income 
countries (FAO, 2007). This perspective is supported by the international donor 
community (for example EU, 2006), and financial institutions (for example WB, 
2008). The central argument is that developing countries endowed with coastal 
and inland fish resources should go for export-oriented strategies in order to 
benefit from comparative advantage offered by those resources. Impliedly, the 
foreign exchange earnings from fish trade would be used to import much larger 
volume of low cost food to supply the domestic market, thus enhancing food 
security (Schmidt, 2003; Bostock et al. 2004). In addition, it is presumed that fish 
trade generates new jobs and increases incomes within the fisheries sector 
enhancing food security at individual and household levels (see Geheb et al. 
2008; FAO, 2007; Thorpe, et al. 2005; Bostock et al. 2004,). Laudable as this 
perspective is, it remains static and ignores important of issues of power, 
politics, and social justice, manifested in inequality in access, control, and use of 
fish resources.  
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On the other hand, it is observed that international fish trade is negatively 
impacting local food security through decline in fish supply, loss of employment 
and livelihoods, and increase in poverty for the majority in the fishing sector 
(Abila and Jansen, 1997). According to this view, local populations realize little 
benefit – if any – from revenues accruing from fish trade in terms of social 
services and development (Alder and Sumaila, 2004; Lange et al. 2003; Mugabe 
et al. 2000). This view presents a narrow view of the dynamics of fish trade and 
food security in developing countries, particularly Africa south of the Sahara. It 
is argued in this paper that the fish trade-food security nexus is complex, and is 
partly mediated by the wider socio-economic and institutional context.  

The objective of this paper therefore, is to shift focus from considering the 
relationship between fish trade and food security as a direct relationship and 
instead explore the many pathways through which fish trade impacts food 
security. It also highlights how unequal relations of power, in its different mani-
festations, mediate the relationship between fish trade and food security in a 
specific context. This perspective hinges on insights from the entitlement frame-
work and fish value chain framework, as explanatory theories. The discussion 
also bears in mind the fact that the relationship between fish trade and food 
security has two major dimensions: the direct dimension, which refers to fish as 
food; and the indirect dimension, which refers to fish as purely a source of 
livelihood and income (Kurien, 2005). The paper partially draws on data 
collected by the author over the period of three years, 2006–2009 in the fishing 
communities of Bukoba rural district, in the Tanzania part of Lake Victoria.  

Criticisms over the use of individual case studies to examine fish trade and 
food security link and their lack of the generalization dimensions have been 
lauded (for example, Béné, 2008). However, my argument here is that the 
dynamics of the fish trade-food security nexus are specific and cannot be 
removed from their context. Since the debate is in flux, the aim here is to 
provide some insights that may contribute to a general framework for under-
standing this important link.  This is also in line with the consensus reached in 
Casablanca, Morocco in 2003 during the Expert Consultation on International 
Fish Trade and Food Security (FAO, 2003:6).  

The paper is structured as follows: the first part highlights the fish value chain 
within the global value chain framework. The second part presents the entitle-
ment framework by Amartya Sen (1981). The third part discusses the fish-trade 
nexus within these two frameworks. The fourth and final part is the conclusion.  

The global value fish chain 
During the last several decades, food industry in developing countries has 
changed in significant ways, especially in the areas of international trade and 
industrial organization (WTO, 2005). The two most important new features are 
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the globalization of production, trade, and the vertical integration of 
transnational corporations (Yeats, 2001). The starting point for understanding 
how the food industry has changed, is to look at the concept of global value 
chain (Kaplinsky, 2002). The global value chain framework has become a key 
way of understanding the dynamics of production and consumption of food in 
an increasing globalized world (Gereffi, et al., 2005). The value chain is defined 
by Kaplinsky as “the full range of activities which are required to bring a product 
from conception, through the intermediary phases of production, and delivery 
to final consumers (Kaplinsky, 1999:121).  

The use of global value chain framework has led to enormous number of 
value chain case studies especially in manufacturing (Gibbon, 2008), fresh fruits 
and vegetables (Pedersen, 2008), and on processed food products like cocoa and 
coffee (Fold and Ponte, 2008). As a result, research on individual value chains 
has improved the understanding of commodity production, global exchange, 
and consumption in significant ways. In particular it has provided the insights 
into power dynamics along value chains, interactions between actors, 
institutional arrangement and how chains are restructuring in the face of local 
and global processes (Kaplinsky 2000; Gereffi, 2002).  

Although fish has emerged as a decisive component in the globalization of the 
food system and one of the most traded food item on the world market,1 fish 
value chain has not received as much attention as an analytical tool. There have 
been efforts to understand different fish value chains and their governance, but 
in general, the number of fish value chain studies remain limited (for examples 
see Wessells et. al. 1992; Kirman, 1994; Graham et al. 1998).John Wilkinson’s 
paper, published in 2006, was one of the first efforts to engage in a sustained way 
on how harvesting and exchange of fish products might be understood through 
chain analysis. He defines fish supply chain as a set of interdependent agents 
(fishers, processors, and distributors) that work together, consciously or uncon-
sciously, to convey a fish derived product to the eventual consumer. Within the 
chain, no participant is an island, and livelihoods are affected by the actions of others 
within the chain as much (if not more so) than by one’s own individual actions. 

As a result of globalization and international trade, the Lake Victoria Nile 
perch fish chain was transformed from being a local fish chain to a global chain, 
and which restructured from being a producer to a consumer driven fish chain. 
This paper focuses on the dynamics of the local end of this chain.   

The entitlement framework  
Food security is defined as the situation where all individuals have social, 
economic, and cultural capability to access sufficient and nutritious food for 
                                   
1 Global trade in fish products grew from US $ 46 billion in 1995 to over US $ 56 billion in 
2001 (UNCTAD, 2008). 
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their wellbeing (World Food Summit, 1996).  When addressing the fish trade-
food security nexus, this paper borrows on the entitlement framework by 
Amartya Sen (1981). The central argument of his work relevant to this paper is 
that famine is not caused by the negative relationship between population and 
food supply, but the inability of the poor to access food in times of great need. 
Using the same argument one may state that food insecurity as a result of fish 
trade maybe a result of the inability of individuals to access fish and the most 
profitable part of the fish supply chain (in the case of the Lake Victoria fisheries). 
Access to food as to fish supply is affected by the processes denying or lessening 
entitlement to food or fish in this case. Sen defines endowments as assets and 
resources that people may theoretically access, while entitlements are those that 
are available and therefore cognate with acquisition power (cf Sen, 1981).  

Sen’s entitlement theory has been applied in environmental studies (Leach et 
al, 1997), where entitlements and endowments are reoriented to refer to natural 
resources, with specific focus on institutions in mediating differentiated resource 
access and entitlements. Using this thesis, the relationship between fish trade 
and food security can be construed as a relationship between resources, power, 
access, and control. One of the Sen’s concepts important to this paper is the con-
cept of human capability. Sen defines capability as a set of functioning bundles 
representing the various alternatives that an individual can achieve with his/her 
economic, social, and personal characteristics. It follows therefore that an 
individual’s capability can be repressed or realized through a person’s own 
agency, but also through supportive actions of other individuals and a range of 
institutions. Basing on Sen’s work, “Development as Freedom” (1999), I argue 
that achieving food security in the face of fish trade requires the expansion and 
improvement of capabilities and entitlements for the poor and underprivileged in 
the sector to access and control and the most profitable part of the fish value chain.  

Sen’s framework is not without criticisms, which are relevant to this 
discussion. Corbridge (2002) and Evans (2002) find limitation in his analyses, 
particularly his “exaltation of the individual” and his neglect of global and 
nationally framed hierarchies of power within which individual choices are 
formed (Evans, 2002:56). However and as it will be shown, a combination of 
insights from the entitlement and value chain framework provides a robust 
approach to understanding some of the pathways through which fish trade 
impacts food security, and the possible policy responses and reforms.  

Study Area 
The study areas are the fishing communities of Bukoba rural District on the 
western shore of Lake Victoria- the Tanzania part of the lake. Two fishing 
villages- Kaagya and Ibosa and two fishing communities- Igabiro and Kaarwazi 
were selected as representative of the fishing village and communities of Bukoba 
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rural district. A total number of 595 fishers’ households and 150 individuals 
were involved in the study. Methods included participatory research methods, 
household interviews, group discussion, and participant observation. 

The justification for the focus on this particular district is two-fold. First, the 
area has a long history of fishing where up to the 1950s almost 60% of the area 
was made up fishing communities, which led to Bukoba rural district being 
referred to as “a collection of fishing villages on the shore of Lake Victoria” (La 
Fontaine and Richards, 1959:177). Second, traditionally, livelihood in these 
fishing communities is based on both fishing and farming on a seasonal basis 
(Kateka, 2010). However, little has been written on this dynamic livelihood, par-
ticularly how it has fared in the face of the restructured Nile perch fish chain. 
Studies have tended to focus on the present fishing camps, overlooking the 
historical dynamics of the two interdependent economic systems, thus presen-
ting a partial analysis of the communities.  

Prior to the Nile perch fishery, women hardly engaged in fishing, but played a 
key role in food security, while men were away in camps fishing for a period of 
six months. Traditionally, fishermen were generally poor in monetary terms and 
were considered the ‘lowest of the low’ in the Bukoba society. However, they had 
sophisticated institutional arrangements that mediated how the multi-species 
fishery was accessed, utilized, and controlled. These institutional and socio-
economic structures have drastically changed with the arrival of the Nile perch 
fishery and the restructuring of the Nile perch chain.  

The Nile perch chain-entitlement-food security nexus  
Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world and the largest in 
Africa measuring about 69 000 km². Historically, the Lake Victoria fishery was a 
multi-species fishery consisting of more than 350 fish species endemic to Lake 
Victoria (Graham, 1929). The British colonial government introduced into the 
lake the Nile perch (Lates Niloticus) together with the Nile tilapia species 
(Oreochromis niloticus) in the 1950s to augment the quality of fish stocks which 
were mainly of cichlid species, small and bonny (ibid). The introduction of 
foreign species did not only trigger dramatic changes in the lake’s ecosystem 
(Witte et al., 1992) it also spawned a whole new industry related to harvesting, 
processing and subsequent export of perch fillets (Kateka, 2010; Gibbon, 1997). 
Up to the 1970s, the fishery was insignificant, landing less than 20 000 tons of 
fish (Gibbon, 1997). By 2000, fish yield increased to about 500 000 tons in 2000 
(Revenga et al., 2000:13). The previous multi-species fishery was transformed 
and is now dominated by the Nile perch (60%), the Nile tilapia (5%) and dagaa 
(Rastrineobola Argentea) (35%).  

From the socio-economic perspective, the growth of Nile perch fishery 
produced remarkable streams of economic and social benefits ranging from 
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expansion of artisanal fishing industry to abundant cheap source of protein 
(Kateka, 2010; Abila och Jansen, 1997). In terms of employment, statistics show 
that more than 500 000 people are employed in fishing and fishing related 
activities in Tanzania alone. Women who were once excluded from fishing in 
many areas as a matter of taboo, found a niche in the Nile perch fishery and 
became processors, traders and to some extent boat owners. At this point, the 
Nile perch value chain was short, but spreading horizontally through a dense 
network of actors, all occupying specific niches along the chain. This local chain 
was producer driven, in a sense that all other actors beyond the harvesting sector 
of the chain depended on the supply of fish from a multitude of fishers in the 
harvesting sector. Price of fish went up and down depending on weather 
conditions which determined the availability of fish. Value was mainly added by 
processors in the form of salting, smoking, sun-drying, and deep-frying.  

Prior to the Nile perch, Lake Victoria fishery was for subsistence, with 
minimum trade within the markets in nearby districts that had no access to the 
lake. However, the Nile perch fishery opened up more routes for fish trade all 
the way to Rwanda, Burundi, and DRC (see Gibbons, 1997). Many actors, parti-
cularly women, participated in the chain because of the abundance of fish. Those 
with large capital were mainly found in the harvesting sector, while others were 
in the processing and trading sectors. The flexibility of the chain and the 
abundance of fish enabled many young people and women to participate in 
fishing as crew members, agents, and service providers. There was also signi-
ficant household investment in the fishery in terms of fishing gear. As the 
preferred traditional species disappeared from the lake because of the Nile perch, 
the abundant Nile perch became the fish of choice, both as a source of food and 
cash income. 80% (N= 595) of fishers’ households interviewed in the study area, 
admitted  that up to the early 1990s, fishers’ wellbeing,2 was assured because of 
the Nile perch fishery . The fishery was considered a saviour. 

The abundance of the Nile perch in Lake Victoria also coincided with two 
major dramatic international and national events: the first one was the decrease 
or collapse of major fisheries in developed countries, namely, the blue tuna and 
the Atlantic cod (FAO, 2007). This led to a rise in demand for high value fish 
(including the Lake Victoria Nile perch), in developed countries such as the EU, 
Japan, United States of America, and Australia. Second, the appearance of the 
Nile perch also coincided with the restructuring of the Tanzania economy in the 
1980s, which entailed among other things, the liberalization of trade in natural 
resources, to which the fishery belongs. These two important events intersected 
and led to globalization of the Nile perch and the creation of a multi-million 
dollar fish export industry of chilled and frozen Nile perch fillets around Lake 

                                   
2 Wellbeing in this case was defined in relation to employment and income security; food and 
fish availability at household level.  



 
A D O L P H I N E  K A T E K A  

 

 84 

Victoria. Within a decade of the appearance of the Nile perch, 44 modern fish 
processing factories were established around the lake (Gibbon, 1997).  

The dramatic change in the fishery- from local to global- also necessitated the 
restructuring of the fish chain (see also Thorpe et al. 2004). A chain that was 
short and local with a myriad of actors became longer with new entrants all the 
way from Lake Victoria to consumers in importing countries of the EU, Japan, 
USA, and Australia.  At the local level, the processing and the most profitable 
sector of the fish chain was concentrated in few hands of local elite traders with 
access to financial capital and international trading networks.  Most of the Nile 
perch fish landed was now channeled into the processing factories for eventual 
export as fish fillet. The fish of the Nile perch on the local market skyrocketed 
beyond the rich of many fishers’ households, virtually removing the Nile perch 
from the local market.  

Export of the Nile perch was promoted by the state and the international 
donor community as a revolution in the fishery. It was expected to generate 
more employment, transfer technology, enhance incomes, and through growth 
of the industry lead to food security and sustainability of the fishery and the 
communities dependent on it (Tanzania Fisheries Policy, 1997). By 2000 when 
the fishery reached its peak, it was earning foreign currency to the tune of about 
USD280–400 million annually for the three East African states (Kenya, Uganda 
and Tanzania). Export of the Nile perch became a success story.  

However, the macro-figures of fish exports and the millions of dollars earned 
in foreign exchange earnings do not reflect the micro-dynamics of the Nile perch 
trade. In terms of employment, very few people are employed at the processing 
factories compared to traditional processors. In the study area a factory employs 
35-75 workers, the majority of whom are in menial temporary jobs. As Abila and 
Jansen (1997) observed in their study on the Kenyan part of the lake, for every 
employment opportunity created at the factory many were lost. Excess industrial 
capacity generated competition between processors for fish resources. As a 
result, a horizontal linkage was formed between the processing factories around 
the lake, and owners colluded to fix prices, literary crowding out any price com-
petition between factories. Competition also led to a rise in price of the perch, 
local demand dwindled and local chain participants- the interdependent 
networks of fishers, who were mainly local processors and traders, were 
squeezed out of the new restructured Nile perch chain (Jansen, 1997). Parti-
cularly, women who had found a niche in fishing, and crucial to food security at 
household level, were the most affected.  

Furthermore, competition for fish supplies provoked a vertical integration as 
factories strove to establish greater control over the chain resources. This was 
achieved through providing efficient fishing gear and boat engines to rich 
fishers, who in turn were required to deliver all their catch to factories. This 
strategy created a downward pressure where many fishers without access to 
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capital became crew members on rich fishers’ boats pushing out and 
marginalizing the previous members. This chain strategy overtime has been 
supplemented by a decentralized collection system of agents, field agents and 
sub-agents crowding out many participants from the chain. Besides con-
centrating access to fish resources in few hands, it facilitated further 
differentiation of chain participants  as more wealthy boat owners also became 
agents – purchasing fish from other fishermen to supplement their own catch 
before on-selling to the factories (see also Mitullah, nd). 

The chain structure that emerged is extremely exclusionary –the two factories 
in the study area are processing more than 95 percent of the Nile perch landed. 
The vertical integration forced up entry barriers, and marginalized the majority 
of fishers who had no access to capital or connection to factories, forcing them 
to either become crew members or fall into abject poverty. The boat needed for 
Nile perch fishing ‘the tembea – can cost up to US$10 000 for new entrants, 
which has led to the demise of many fishers with inefficient fishing gear, such as 
paddled canoes. The aforementioned reorganization of the perch chain at the 
harvesting and processing levels not only marginalized many, but also removed 
the perch from domestic market- a source of cheap animal protein to many poor 
families. Even a sub-industry processing skeletons and other waste discarded by 
the factories has been squeezed out as a newly emergent secondary fish chain 
uses such discards into newly constructed fishmeal plants. This severely affects 
the women that used to work with waste processing. 

Notable also is the fact that quality assurance/control encompasses the entire 
post-harvest Nile chain; from the landing sites where fishermen take care to land 
fresh and undamaged fish, to importing countries, which expect their suppliers 
to meet exigent quality standards. Such consumer driven demands are harming 
more the downstream chain participants, the harvesters, who bear the cost of 
quality assurance failings in the value chain. The local fishers are unable to 
directly participate in the most profitable post-harvest sector of the fish chain, 
due to lack of technology and capital. Overall, benefits accruing from the Nile 
perch export and costs are disproportionately distributed within the chain. The 
millions earned in foreign exchange have not managed to trickle down to the 
local communities and the costs accruing along the chain are disproportionately 
borne by those at the lowest end of the fish chain- the harvesters. 

Using social mobility estimation in the study area between 1988 and 2006 
based on 595 fishers’ households, the findings show that about 34 percent of the 
households moved from the poor category to the very poor category, while 35 
percent of the households moved from their initial position of rich category to 
the poor category. Only 4.3 percent of the households moved from the poor 
category to the very rich category. Overall results reveal that despite the export of 
the Nile perch since the 1990s, the trend is that many fishers’ households have 
fallen further and further into poverty rather than climbing out of it. The main 
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reason is that many fishers are unable to access the most profitable limited Nile 
perch fishery, and those who do, remain at the less profitable sector of the fish 
chain- the harvesting sector.  

The few households in the well-off category with access to social, financial, 
and political resources have managed to diversify their livelihood portfolio and 
fishing becomes one of the several livelihood options. Fish trade has enhanced 
their food security position. Those with fewer assets are unable to diversify their 
livelihood portfolio and are either falling further and further into poverty or 
through collective action are fighting marginalization through engaging in illegal 
fishing (for example, beach seining and undersize mesh nets). This situation is 
further exacerbated by the fact that the Nile perch is a foreign exchange earner 
for the state. This important role of the fishery is forcing policy makers to favour 
trade over food security, leading to over fishing and illegal fishing in order to 
access the fisheries’ revenues. It is reported that the Nile perch stock (the 
dominant fish in the lake) has fallen from a biomass of 1.2 million tonnes in 
2000 to around 300 000 tons in 2009,3 threatening the long-term viability of the 
fishery, the communities dependent on it and food security. 

Conclusion  
The relationship between fish trade and food security in exporting developing 
countries remains a debatable issue. This is mainly because the relationship is 
complex and there are many pathways through which fish trade impacts food 
security in developing countries. Nevertheless, it is expected that these countries 
will continue to export a large and growing part of their fish resources in search 
of hard currency. The paper has empirically demonstrated how a fish chain can 
marginalize many from the profitable part of the fish chain impacting food 
security in the poor segment of the sector.  

At the macro-scale, there are positive benefits of fish trade. However, at the 
micro-scale, the string of benefits such as employment, income growth, enhan-
ced food security, and poverty reduction, normally associated with trade are not 
vividly visible.  Drawing on this case study, major observations are that:  first, 
through a decline in entitlements, fish trade can impact food security through 
unequal access to either the fishery itself or the most profitable part of the fishery 
chain or both. Second, fish trade can impact food security through unequal 
distribution of costs and benefits along the fish chain through institutional failure.  

Apparently, focusing only on aggregate statistics tends to obscure real 
impacts of fish trade on the section of the population most dependent on it. As 
the case study demonstrates, without improving the entitlements and capabil-
ities of the poor fishers to access fish resources or the most profitable post-
                                   
3 Speech by the Minister for Livestock and Fisheries –  See the Guardian, 11th November 2009, 
www.ippmedia.co.tz 
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harvest part of the fish chain, risk is that fish trade will continue to benefit few  
and its contribution particularly to local food security may remain a token. This 
may be achieved through policy measures that address the wider socio-economic 
deficit in the economy and the corresponding institutional structures. Here lies 
the challenge.  
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6. Karpfiskarnas tillbakagång i svenskt kosthåll 

Madeleine Bonow & Ingvar Svanberg 
 
Någon heltäckande statistik existerar inte, men var och en kan själv, genom att 
besöka dagligvarubutiker, enkelt konstatera att dagens fiskutbud i huvudsak 
består av havsfångad eller odlad fisk. I synnerhet torskfiskar och plattfiskar finns 
att få som färskvara eller i fryst form. Också odlad lax och andra laxfiskar tillhör 
standardsortimentet. Däremot är utbudet av vildfångad insjöfisk begränsat. 
Även om gädda, abborre och gös, vid säsong också lake och sik, går att komma 
över i välsorterade fiskaffärer, är konsumtionen av vildfångad insjöfisk relativt 
ringa i Sverige. I den mån cyprinider eller karpfiskar överhuvudtaget förekom-
mer i handeln rör det sig om odlad importerad karp, ämnad för särkulturell 
högtidsmat, ibland också vildfångad braxen, som också främst efterfrågas av 
utlandsfödda konsumentgrupper. Fångsten av braxen är dock så ringa att den 
inte omnämns i officiell statistik.  

Den av Statistiska Centralbyrån publicerade statistiken över yrkesfisket i insjöar 
visar att den kommersiella fångsten för 2010 uppgick till 1 340 ton fisk, året innan 
var det drygt 1 500 ton. 517 ton av dessa, eller cirka 30 procent utgörs av gös. 

Tabell 1. Det yrkesmässiga fisket i utvalda sötvattensjöar år 2010, samt totalt för riket 
år 2009 och 2010 
Fiskeslag Vänern Vättern Mälaren Hjälmaren Övriga 

sjöar 
Totalt 
år 
2010 

Totalt 
år 
2009 

Lax 18 3 0,3 – – 22 18 
Öring 2 3 0 – 1 5 10 
Röding – 4 – – 2 6 4 
Sik 47 4 0 0 3 55 63 
Siklöja 173 0,1 1 - 0,2 174 204 
Varav 
löjrom 

9 0 0 – 0 9 12 

Gädda 38 2 28 22 11 100 109 
Gös 117 4 142 199 55 517 438 
Aborre 40 2 5 47 9 103 99 
Ål 14 0 49 18 27 108 96 
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Kräfta 12 92 – 70 2 177 168 
Övriga 45 9 5 4 39 101 355 
Totalt 
2010 

506 122 230 359 148 1366  

Totalt 
2009 

556 141 240 446 181  1564 

Källa: Statistiska meddelanden 2011. Serie JO 56 SM 1101. 

Även inom husbehovsfisket spelar karpfisken i dag en obetydlig roll som mat-
fisk. Den får i 2000-talets Sverige mest tjäna som betesfisk eller kattmat, i den 
mån den överhuvudtaget tas tillvara.  

Karpfisken i våra insjöar utgör i dag en tämligen outnyttjad resurs. Annor-
lunda var det för drygt 150 år sedan, när befolkningen fortfarande bodde på 
landsbygden och var hänvisade till att utnyttja lokala biologiska resurser på ett 
annat sätt än vad senare generationer behövt göra. Då kunde all fisk, efter säsong 
och tillgång, användas och karpfiskar som asp, braxen, id, mört och stäm kom 
till nytta i hushållningen. Ofta fångades de i stor mängd i samband med leken 
och utgjorde ett såväl välkommet inslag i kosten som en vara som kunde omsät-
tas på marknaden (Lundberg 1883; Granlund 1955).  

Att utforska biokulturella domäner i förändring 
I Sverige har karpfisk använts som föda, till husdjursfoder, som foderfisk och 
agn, till gödsel, som prydnad i trädgårdsdammar, som akvariefisk samt för fram-
ställning av benmjöl, lim och pärlessens. De har tjänat som allehanda märken i 
bondeåret och som vädertydor. Karpfiskar har även spelat viss roll i lokal folktro 
(Svanberg 2000:18–29). I detta kapitel har vi valt ett historiskt förändrings-
perspektiv och fokuserar karpfiskens skiftande betydelse för människors kost-
hållning över tid. Vi belyser karpfiskens betydelse i gångna tiders hushållning 
och diskuterarorsaken till karpfiskens förlorade popularitet i den moderna kost-
hållningen. Vilka är orsakerna till att karpfisken har försvunnit ur de moderna 
matvanorna? Vi har funnit det angeläget att anlägga såväl ett makroperspektiv 
med belysande av samhälleliga faktorer som ett mikroperspektiv inriktat på 
människans förändrade vanor på det individuella planet. Vi vill därmed skär-
skåda ett samhälle i förändring med människornas relation till karpfisken som 
utgångspunkt (Kinzelbach 1999; Svanberg m.fl. 2011).  

För att förstå denna förändring i människors kostvanor över några få 
generationer i Sverige tecknar vi genom situationsanalyser karpfiskens betydelse 
som del av matkulturen under olika historiska skeden: det förindustriella Sve-
rige, när landet industrialiserades och urbaniserades, samt under efterkrigstiden 
fram till nu. Exemplen i de historiska sammanhangen är hämtade från olika 
delar av Sverige, men ger sammantaget en bild av karpfiskens betydelse i den 
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lokala hushållningen. Variationerna har förstås varit stora. Vi inleder med en all-
män tillbakablick på fiskkonsumtionen i ett historiskt perspektiv genom att 
beskriva allmogefisket. Även dammodlingens historiska betydelse beaktas. Det 
är med breda penseldrag som vi försöker skissa dessa förändringar och till vår 
hjälp har vi därför använt oss av en rad olika källor, som sammantaget kan ge en 
samlad bild av dessa processer. Avslutningsvis pekar vi på möjligheterna att åter 
börja äta karpfisk. 

Med hjälp av ett kvalitativt material i form av topografiska och etnografiska 
beskrivningar, fiskeriinventeringar och receptsamlingar, men även genom en del 
kvantitativ fiskeri- och konsumtionsstatistik, har vi velat bidra till att belysa såväl 
konkretion som övergripande skeenden och därmed kanske också till en bättre 
förståelse av sammanhanget. Källmaterialet är mångfacetterat och analyseras uti-
från olika källkritiska och metodiska hänsyn. Inspirationen är hämtad ur det 
ekonomihistorikern Janken Myrdal kallar den källpluralistiska metoden som 
inkluderar data av olika slag. Det kan beskrivas som ett metodpaket, ofta utnyt-
tjat av etnobiologer, folklivsforskare, historiskt orienterade geografer och kultur-
historiker av skilda slag, som bygger på att man går igenom stora datamängder i 
sökande efter belägg (de sällsynta beläggens krav), som tillåter att man i analysen 
använder indikationer och ledtrådar i källmaterial, samt att man accepterar olika 
grader av osäkerhet i slutledningarna. Den källpluralistiska metoden används för 
det svårutforskade som gett få nedslag i källorna, och i synnerhet den mänskliga 
vardagen bortanför statens maktutövande och kontrollinstitutioner. I det histo-
riskt orienterade studiet av de biokulturella domäner som uppstår mellan 
människan och andra organismer är detta metodpaket närmast en ofrånkomlig 
premiss (Myrdal 2007; Svanberg 2010).  

Fångst och konsumtion av insjöfisk i ett historiskt perspektiv 
Våra matvanor påverkas av ekologiska förutsättningar, sociala strukturer, eko-
nomiska förhållanden, teknisk utveckling och rådande värderingar. Detta gäller 
förstås även konsumtionen av fisk som avspeglar förhållandet mellan vedertagna 
kulturmönster och vanor som bryts mot modeströmningar och förändringar i 
samhället. Tillgänglighet, ätbarhet och påverkan är faktorer som påverkar kost-
hållet (Bringéus 2001). 

Insjöfisket har sedan förhistorisk tid spelat en väsentlig roll för hushållningen 
i Norden. Under medeltiden var detta fiske ekonomiskt betydelsefullt. Torkad 
fisk kunde distribueras över stora områden (Granlund 1955; Munktell 1982). 
Efter reformationen på 1500-talet minskade fiskkonsumtionen i hela landet. År 
1555 åt anställda på Gripsholms slott år 145 kilo per person (11 procent av årets 
kaloriintag). Hundra år senare år 1653 hade fiskintaget sjunkit till 34 kilo per 
person (3,9 procent av kaloriintaget). År 1921 var intaget 21 kilo fisk per in-
vånare (1,3 procent av kaloriintaget) i Sverige. Samtidigt hade åkerarealen för-
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dubblats från år 1750 till 1850. Detta sammantaget var orsakerna till fiskkon-
sumtionens nedgång före 1800 (Degerman 2004:79).  

Möjligheterna att bedriva fiske i insjöar och vattendrag i 1700- och det tidiga 
1800-talets Sverige reglerades av gamla rättssystem. Där man i älvar och åar kun-
nat fiska med olika spärredskap, har den enskilda äganderätten varit betydelse-
full. Sådana anläggningar krävde underhåll och beskattades som enskilda fastig-
heter eller som delar av ett jordbruk. Vissa fiskerika vikar och grund, som på 
olika sätt hållits i stånd genom att man rensat, har också ansetts tillhöriga vissa 
byar eller gårdar. Notfisket i flera av våra stora sjöar, exempelvis i Siljan, och 
stora älvar är exempel på detta. Notdragningar förutsatte flacka stränder och 
kunde ge mycket stora fångster (Svensson 1938; Nilsson 1972).  

Allmogen har förfogat över en rad skilda redskap och fångstanordningar för 
att kunna ta tillvara dessa resurser. Permanenta fiskebyggnader i form av olika 
stängselanläggningar, såsom fiskegårdar, katsor, laxkistor och pator, har varit 
viktiga. Ryssjor och mjärdar har utgjort andra viktiga fångstredskap, liksom not 
och nät, men givetvis har man också använt sig av metkrokar, håvar, ljuster och 
klubbor (Granlund 1955; Nilsson 1972).  

I det förindustriella Sverige nyttjade landsbygdsbefolkningen ett betydligt 
större antal fisk än vad senare generationer gjort. I princip all fisk som fångades 
togs tillvara. Fiskar som går upp i vattendrag för att leka, såsom lax, öring, 
röding, sik, siklöja, harr, lokalt också nors, kunde fångas i stora kvantiteter, 
något som man utnyttjade särskilt i norra Sverige. Gädda, abborre och gös har 
också varit viktiga och det vintertida lakfisket på isen var beryktat sedan sen-
medeltiden. Karpfiskarna togs också till vara och var ställvis väsentliga för fisket. 
Även ålen har i viss utsträckning fångats i insjöar och nejonögon har varit före-
mål för fiske i vissa älvar (Granlund 1955; Sjöberg 1982; Storå 1978). 

Insjöfiskens renommé på matbordet i det förindustriella Sverige framgår av 
en gammal minnesramsa, upptecknad redan på 1700-talet: »Hiälmare Giädda, 
Siljans Laka, Ulo Lax, Äro bland bästa fiskar uti siögar tags«, noterade Olof Silje-
ström 1730 i sin avhandling om Siljan (Siljeström 1730). Den är känd i olika 
ordalag. »Hiälmare gädda och Borr Siö Brax, Är bästa fisk i Sverje tags«, med-
delade Linné på 1740-talet att den löd (Lönnberg 1913:494). »Halmstads- och 
Uleå Lax, Hielmarens och Somens Gäddor, Mälarens Sik, Borr-Siöns och 
Såtterns Brax, Siljarens Lakar, Tisarens Ål«, minns Johan Fischerström (1769:3) 
denna ramsa. Zoologen Einar Lönnberg erinrade sig i början av 1900-talet en 
något annorlunda lydande version från Östergötland: »Glans braxen, Vätterns 
röding och Tåkerns lake« (Lönnberg 1913:494).  

Formuleringarna, som närmast kan liknas vid en slags reklamslogan, vittnar 
om vilka insjöfiskar som uppskattades på 1700-talets taffel. De geografiska 
uppgifterna visar att det bedrevs handel med dessa fiskar och att ramsorna an-
vändes av den upplysta stadsbefolkning som köpte denna fisk.  
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De flesta fiskar kunde i vissa skeden tjäna som människoföda och man kan 
notera att en rad arter som vi numera ratar uppskattades i köket. Så exempelvis 
var den lilla snorgersen (Gymnocephalus cernua) vida använd som matfisk i 
1700-talets Sverige. Flera författare vittnar om det (Modeer 1767). Prosten 
Broman (1911–1954:588) i Helsingland skriver omkring 1730 att den fångades 
med mjärdar och ryssjor om våren uti strömmar där den leker, därefter fram till 
midsommaren med metkrok. Men det fanns förstås också de som hade en mer 
ambivalent ställning till den. Erland Hofsten uppger från 1700-talets Värmland 
att gersen gav ett ymnigt fiske »hwilken många hålla i pris, men många förachta, 
så at emedan the få mycket ther af, gifwa the sina swin ther af til födan« (Hofsten 
1917:65). Ännu på 1830-talet var dock gersen uppskattad av allmogen. »Sämre 
folk föredraga gersen framför andra fiskar, kalla den Kungamat«, hävdar C. U. 
Ekström (1831:96). En annan i dag bortglömd matfisk var elritsan (Phoxinus 
phoxinus), en strömlevande liten fisk som uppträder i stora stim och fortfarande 
är uppskattad som agnfisk. Linné erfor i Bjursås 1734 att den åts där (Linnaeus 
1953:111). Hundra år senare finner man knappast andra uppgifter i litteraturen 
än att den blott användes som agn. Lokalt har också sötvattensmusslor tagits till 
vara som människoföda, medan flodkräftor kom in i högreståndskulturens kost-
vanor först i och med industrisamhällets utveckling (Lundberg m.fl. 2010; 
Hvarfner 1954).  

Insjöar och vattendrag var rika på fisk, i synnerhet innan dikningar, sjösänk-
ningar och andra regleringar på ett radikalt sätt förändrade situationen. Till-
gången på fisk och tillgängligheten gjorde att fisken kunde utnyttjas av allmogen 
vid behov. När skörden slog fel kunde fisket också kompensera bristen på spann-
mål och utgöra en viktigare del av kosthållet. Fisket kunde också kombineras 
med andra aktiviteter, exempelvis myrslåtter. Det fanns dessutom vissa grupper 
för vilka fisket utgjorde en betydande andel av kosthållningen, exempelvis 
öbefolkningar, vissa fattiga skikt men också bland samer, inte minst de så kallade 
fiskarsamerna som var specialiserade fiskare vid de norrländska älvarna 
(Granlund 1955).  

Karpfisk som föda i det förindustriella kosthållet 
Åtskilliga karpfiskar, såsom asp (Aspius aspius), braxen (Abramis brama), id 
(Leuciscus idus), mört (Rutilus rutilus), stäm (Leuciscus leuciscus), och sutare 
(Tinca tinca) fångades och konsumerades i mån av tillgång. Även vimma 
(Abramis vimba) och björkna (Blicca bjoerkna) togs tillvara (Ekström 1831:183, 
187). Ibland kunde också löja (Alburnus lucidus) fångas för att ätas (Linnaeus 
1751:28). Karpfiskarna räknades i allmänhet till kategorin fjällfisk, vilka ansågs 
vara lättare att smälta än så kallad skinnfisk. Karpfisken kategoriserades också 
som vitfisk, för att skilja dem från abborre och gädda. Särskilt lekfisken kunde 
fångas i stora kvantiteter, och utgjorde därmed en viktig del av bondehushåll-



 
M A D E L E I N E  B O N O W  &  I N G V A R  S V A N B E R G  

 

 96 

ningen. Den fisk som inte konsumerades färsk kunde bevaras på många olika 
sätt, bland annat genom torkning, syrning och saltning (Berg 1932:135–140). 
Rommen tjänade som ingrediens i olika rätter (välling, kams, palt). Övriga karp-
fiskar var också föremål för visst fiske, men mestadels fick exempelvis löja och 
sarv (Scardinius erythrophthalmus) tjäna som agn (Trybom 1893:29). En genom-
gång art för art visar vidden av karpfiskens betydelse innan industrisamhället 
med dess förbättrade infrastruktur växte fram. 

Aspen har sedan gammalt fångats i och kring Mälaren, men även på andra 
håll där den förekommer. I Uppland tog man framför allt vandrande lekfisk. På 
vissa håll, såsom i Västerås, tillhörde aspfisket landshövdingens privilegier. Även 
i Hjälmaren fiskades den i stor myckenhet. Från Uppland heter det att aspen 
fångades »mest med nät under lektiden i första hälften av maj, dels ute i 
Mälaren, men framförallt i stor myckenhet i de till denna sjö mynnande åarna«. 
Köttet räknades till de bättre fiskeslagen (Svanberg 2006a; Trybom 1895:40). 

Braxen hade en mycket stor betydelse både inom självhushållet och för det 
merkantila fisket i det förindustriella Sverige. Prosten Carl Ulrik Ekström 
(1831:174–175) rapporterade om braxens betydelse för den sörmländska all-
mogen på 1830-talet. Bönderna lade noga märke till vårleken, som ofta samman-
föll med att häggen blommade och att det rykte från enen. Dessa två tecken 
sammanföll med vårleken. Braxen fångades nämligen särskilt under våren med 
nät och katsor, men kunde vintertid tas med isnot och på hösten genom mete. 
Ekström ger en ingående skildring av braxens betydelse som matfisk och 
marknadsvara. Den åts färsk, saltad, inlagd eller torkad. På hösten samlar sig 
braxen på djupt vatten i sjöarna. »Sådana ställen kallas Braxenstånd och kännas 
noga af ortens fiskare«, skriver han och ger därmed också ett fint exempel på den 
lokala ekologiska kunskap fångstmännen hade. På samma sätt hade de som 
fiskade i skånska Ringsjön väl reda på braxens olika lektider, som sträckte sig 
från maj till juli. Den första leken kallades gökleken eller häggleken, den andra 
tjörneleken och den tredje sädesleken, en detaljkunskap som återspeglade artens 
betydelse i det lokala försörjningssystemet (Hofsten 1917:62; Trybom 1893:30; 
Trybom 1895:42).  

Id har också haft betydelse både för lokal konsumtion och för handeln. »På de 
orter, der Iden fångas i mängd utgör den en viktig artikel i den enskilda hushåll-
ningen«, skriver Ekström (1831:152) och framhåller att smaken förbättras vid 
längre förvaring. Insaltad utgjorde den en viktig del av allmogens sovel i Söder-
manland. På Gotland spelade den en stor roll i vårfisket. I exempelvis Lausmyren 
uppträdde den så rikligt under leken att den kunde ösas upp med ett slags halv-
cirkelformade håvar som kallades glipar. Den vårfångst av id som saltades ned 
kunde räcka ett helt år och var inte alltid uppskattad som frukostmat av 
gårdsfolket, som dag efter dag tvingades äta kokt saltad id. Det råder inget tvivel 
om att iden spelade en väsentlig roll i hushållningen för många gotländska hem 
(Ohlsson 1944:82; Svanberg 1999:150–151).  
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Fångst av mört var vida utbredd i det förindustriella Sverige och var en viktig 
matfisk. Det var i synnerhet vårlekande fisk, som kunde tas i stora mängder med 
not, nät, mjärdar och andra redskap.  

Mörten fångas om våren i stora massor vid hans samlingsplatser i skärgården 
innan han går upp i bäckar och åar att leka. Vidare tages han i dessa vattendrag uti 
mjerdar, ryssjor och dylika redskap samt metas äfven. Om sommaren fångas han 
äfven mycket med nät samt om vintern med isnot och kallas då ismört,  

skriver Gustaf August Tiselius (1868:37) från östra Småland. Från Dalarna 
berättas att vid ett ställe i Flatälvens mynning i sjön Närsen i Nås finnmark stod 
uppvandrad lekmörten förr så tätt att »man kunde gå på stimmet«. Varje år pla-
cerade man ut en vakt för att bevaka mörtens ankomst och när stimmet samlats 
gjorde denne upp eld på en holme vi åmynningen. Då gick folket man ur huse i 
kringliggande byar för att ösa upp mört i båtarna (Dalin 1903:527). Från Ring-
sjön i Skåne finns beskrivet att lekmört fångades med landnot i stora mängder. 
Man kunde i ett varp få 10 till 15 tunnor (Trybom 1893:28). Från Södermanland 
uppges att allmogen i synnerhet åt den stekt (Ekström 1831:156). I nordligare 
delar av landet har mört beretts till surfisk på samma sätt som surströmming 
(Svanberg 2000:185).  

Stämmen fångades enligt prosten Olof Broman (1911–53:648) på 1730-talet i 
Hälsingland med not och nät på grunda vatten. Den åts mest färsk men kunde 
också saltas in. Även på andra håll var den föremål för fiske. Köttet ansågs gott, 
uppger en värmländsk naturforskare (Tenow 1880:103). Sarven fick man med 
annan fisk och den blev de fattigas spis, enligt C.U. Ekström (1831:166). Sutare 
togs ibland i ryssjor, som utsattes i vassen eller på översvämmade ängar. Den var 
en eftertraktad matfisk (Ekström 1831:204; Nilsson 1855:299). På de orter där 
vimman gick upp och lekte i älvarna kunde den fångas i mängd. Där ingick den 
»alltid uti den arbetande klassens tarfliga matredning«, vet Ekström (1831:187) 
att berätta. 

Det kan också nämnas att viss fisk ratades som livsmedel. Faren (Leuciscus 
farenus) var en karpfisk med låg status över allt där den fanns. Sörmlänningarna 
kallade den till och med nedsättande för kuttlucka och föraktade den som 
människoföda. Möjligen kunde den duga till grisen (Ekström 1831:179).  

De var dock inte bara allmogen som konsumerade karpfiskar i äldre tid, utan 
det gjorde också högrestånden. Hushållsböcker och kokböcker från 1700- och 
1800-talet bär vittnesmål om detta. Gustafva Björklund, flitig författarinna till 
kokböcker i många upplagor under 1800-talet, ger exempelvis åtskilliga recept 
på karpfiskar (Björklund 1893:106–107).  

Sammantaget framträder bilden av ett omfattande utnyttjande av karpfiskar 
som människoföda i det förindustriella Sverige. Tillgänglighet och att den mesta 
fisken ansågs vara ätbar bidrog till att allmogen tog dem till vara. Med regionala 
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variationer tillvaratog man i allmänhet de karpfiskar som fanns att tillgå, i 
synnerhet under lekperioderna, då de kunde fångas i stora mängder. Förråds-
hushållningen innebar att man på olika sätt konserverade fisken för användning 
när man inte kunde få den färsk. Vanligt har varit att man torkat den, syrat 
enligt gamla metoder och att salta den. Vissa karpfiskar ingick också i det 
merkantila fiske som existerade vid insjöar och älvar i det förindustriella Sverige. 
På så sätt nådde karpfisken även marknadstorgen i städerna.  

Dammodling 
Sötvattensfisk kan hamna på tallriken på två olika sätt. Dels genom att man, som 
redan beskrivits, fiskar i sjöar och floder, dels att man använder sig av fisk som 
odlats i dammar. Det sistnämnda var en möjlighet som utnyttjades i 1600- och 
1700-talets svenska herrgårdar och prästboställen. Även här var de regionala 
variationerna stora. Systemet med fiskodling i dammar har varit betydligt mer 
utbrett på kontinenten, men det nådde också under senmedeltiden Sverige. Vid 
fiskodling har dammens ägare fullständig kontroll på fiskens bestånd och 
kvantitet. Man höll arter som hade god och snabb tillväxthastighet, och som 
lämpade sig för försäljning eller konsumtion. Anlagda fiskdammar kunde ge en 
betydligt högre avkastning än sjöar. En medelavkastning i en sjö uppskattades 
till 10 kilo fisk per hektar och år, medan man i en damm kunde få upp 70 kilo 
fisk per år (Nordqvist 1922:587). 

På kontinenten var dammodlingen länge starkt knuten till klosterkulturen, 
även om den redan under senmedeltiden nådde utanför dessa miljöer. Fisken 
användes som föda under den katolska fasteperioden före påsk och vid de 
speciella fastedagar som fanns under året. Det gjorde att en jämn fisktillgång var 
eftersträvansvärd. Den dammodling som hade etablerats i Sverige vid slott och 
kloster under senmedeltiden levde vidare och produktionsformen fick efter 
reformationen spridning även till andra miljöer. Strödda uppgifter i käll-
materialet visar att åtskilliga slott hade ruddammar. I uppteckningarna från 
Nyköpingshus år 1583 framgick att 208 dagar om året var så kallade fiskdagar, 
det vill säga då fisk var den dominerande proteinkällan, medan antalet köttdagar 
uppgick till 156 (Degerman 2004:72).  

Fiskodlingarna fick ett uppsving under 1600-talet då dammar anlades i ett 
stort antal prästgårdar. Många av dessa levde vidare in på nästa århundrade 
(Svanberg 2006b). Man finner mängder av dammar runt om på Sveriges gods 
och prästgårdar. Det var framför allt rudor som hölls i dammar, en art som 
klarade övervintring i det svenska klimatet. Dammrudan var en småvuxen fisk 
som med rätt foder och skötsel kunde ge en betydande avkastning. Under 1700-
talet ansågs ruda vara en bra och hälsosam matfisk, prisad av poeter och andra. 
Recept på rudor återfinns i många hushålls- och kokböcker från 1700-talet och 
uppenbarligen spelade de en viss roll för hushållningen i vissa samhällsskikt 
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(Bonow och Svanberg 2011). En fisk som odlades av kungahuset på Kungliga 
Djurgården i Stockholm var grönlingen, som trots sin ringa storlek lovordades 
för sitt fina och enligt uppgift hälsobringande kött. Möjligen hölls den också i 
dammar vid vissa skånska gods (Lundberg och Svanberg 2010).  

Sommaren 1749 uppmärksammades akvakulturen med karpfiskar som fanns 
i godsmiljö av Linné under hans resa i Skåne. Vid Lärkesholm observerade han 
att dammar »sågos här flere och vidlöftigare än på någor annor ort« (Linnaeus 
1751:376). Karp, som varit den vanliga dammfisken på kontinenten, kom in 
senare i svensk akvakultur, men under 1700-talets mitt fanns den företrädd till-
sammans med rudor bland den odlade fisken på de skånska godsen. Mötet med 
dammanläggningarna vid Lärkesholm fick Linné att utbrista i en programför-
klaring för spridning av fiskodling i Sverige:  

Wår Nation bör mer tänka på denna saken, som hit intil, åtminstone up i landet, 
icke kommit i den aktning det förtjenar, då så härliga lägenheter för fisk en gång 
kunde blifwa nog wärderade til landets båtnad; och de bärgiga Landskaper, som 
gifwa mindre säd, kunde ärsätta skadan med fisk (Linnaeus 1751:379). 

Det utfärdades till och med den 14 november 1766 en kunglig förordning som 
anmodade landets landshövdingar att uppmuntra anläggandet av fiskdammar 
för odling av karpfiskar. Samma år framlades vid Lunds universitet en avhand-
ling med Olof Cederlöf som respondent om karpodling. Den var direkt inspi-
rerad av Linnés observationer i ämnet (Cederlöf 1766). 

Trots denna uppmuntran från forskarhåll och myndigheternas försök att 
centralstyra anläggandet av dammar för fiskodling tynar verksamheten bort. 
Under slutet av 1700-talet och första delen av 1800-talet försvann många av låg-
adelns, prästgårdarnas och bondbyarnas ruddammar. Detta är bland annat en 
följd av den uppodlingsiver som råder i landet. All tillgänglig mark läggs under 
plogen och marken där dammarna förut legat dikas ut och odlas upp.  

Strukturförändringar under det sena 1800-talet 
Bondebefolkningen hade länge utövat fiske som binäring (bönder med fiskerätt). 
Under 1800-talet blev jordbruket så betungande för bonden att han inte hade tid 
över att fiska ens till husbehov. Yrkesfiskarna var ännu mycket få. De anställda 
yrkesfiskarna vid slotten hade hunnit försvinna och samtidigt var kronofiskena 
borta eller utarrenderade när 1800-talet började (Degerman 2004). 

Ett effektivare jordbruk med dyrare investeringar bidrog också till att färre 
hade råd att förbli jordägare. Många småbrukare tvingades sälja sina olönsamma 
gårdar och istället bli lönearbetare. År 1750 hade bara 20 procent av jordbruks-
befolkningen varit obesuttna, det vill säga, de ägde ingen egen jord. Hundra år 
senare var denna andel av landsbygdens befolkning hela 50 procent. En stor del 
av befolkningen förlorade därmed rätten till egna fiskevatten och möjligheten att 
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fiska till husbehov. Vi kan under 1800-talets senare hälft därmed notera en 
gradvis förändring av fiskekonsumtionen och av vilka arter som konsumerades 
(Ehn 1991:50). Karpfiskens närvaro i kosthållet minskade under denna period. 

En bidragande orsak till fiskets tillbakagång var också att de framväxande 
industrierna negativt började påverka vattenkvaliteten och lekområdena för 
karpfiskarna. Fiskelitteratur och kokböcker från slutet av 1800-talet framhåller 
att allt fler sjöar och vattendrag blivit förorenade (Anonym 1890). Detta ledde 
till en påtaglig minskning av bestånden (Bernes 2001).  

Husbehovs- och yrkesfiske i industrialiseringens Sverige 
Behov och tillgänglighet hade gjort att man tidigare utnyttjade alla de fisk-
resurser som fanns att tillgå i människornas närhet. Att skildra denna allmogens 
fångst av karpfiskar med detaljer om olika fångstsätt och redskap, om män-
niskornas kunskaper rörande fiskarnas lekvandringar och vanor, samt hur 
landsbygdsbefolkningen på många sätt tog tillvara dessa resurser i hushållningen 
är inte svårt, eftersom vi har ett rikhaltigt källmaterial till vårt förfogande. 
Beläggen blir betydligt torftigare och mindre specifika när vi skall skildra över-
gångsskedet från en huvudsakligen rural naturahushållning till industrisam-
hällets framväxt med dess inflyttning till städerna och utbyggnad av infra-
strukturen. Detaljskärpan minskar och perspektiven breddas. 

Vi har hittills konstaterat att fiskkonsumtionen var ganska varierad fram till 
1800-talets mitt. I slutet av seklet ser man dock en påtaglig minskning i kon-
sumtionen, vilket handlar om förändrade produktions- och konsumtions-
mönster, som måste analyseras i termer av urbanisering, modernisering, kultu-
rell förändring och kanske också matlagningskonstens tillbakagång bland hus-
mödrarna. Industrialismens genombrott under 1800-talet medförde ökad in-
flyttning till städerna och därmed en minskad naturahushållning för allt större 
grupper i samhället.  

På grund av mänsklig påverkan hade dessutom svenska vattendrag och sjöar 
genomgått omfattande förändringar. Genom vattenregleringar, fördämning, 
utdikningar och sjösänkningar omvandlades hela ekosystem. Även omflyttning 
av arter, förorenande utsläpp, övergödning, försurning och överfiske var 
faktorer som bidrog till att förändra den svenska sötvattensfaunan. Denna redu-
cering av fiskarnas livsmiljö är en viktig orsak till att sötvattenlevande fisk-
bestånd minskat eller försvunnit och att konsumtionen av dessa fiskarter avse-
värt reducerats (Degerman m.fl. 1998). 

Under 1800-talet flyttade därtill allt fler människor från landsbygden in till 
städerna och andelen av Sveriges befolkning som bodde i tätorterna ökade från 
9,8 procent år 1800, till 15 procent år 1880. År 1900 var det hela 28 procent som 
bodde i städer och tätorter och 1930 var 48 procent av landets befolkning urban 
(Ylander 2003).  
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För de människor som levde kvar på den svenska landsbygden fanns fort-
farande möjligheter till husbehovsfiske. Insjöfiskarna fortsatte att vara betydelse-
fulla inom detta fiske under slutet av 1800-talet och förra hälften av 1900-talet. 
Särskilt gädda, abborre, gös och laxfiskarna kom till användning inom hus-
behovsfiskets ramar, men även en del karpfiskar togs fortfarande till vara 
(Fiskeriverket 2003:1; 4ff). Ännu under 1940-talet idkade vissa delar av 
befolkningen ett slags husbehovsfiske. Detta fiske behöll sannolikt sin position i 
Norrlandslänen under en ganska lång tid. Karpfisk efterfrågades emellertid allt 
mindre, även om de inom landsbygdshushållen istället fick tjäna som gris- och 
hönsföda, men också katten fick del därav. En icke oväsentlig del gick också till 
det under 1900-talet alltmera efterfrågade kräftfisket, och ännu på 1960-talet 
köpte fiskbutikerna upp mört och annan agnfisk inför kräftsäsongen. Då kunde 
även tidig vårlekande fisk säljas eftersom den frystes in, något som kunde ge 
driftiga småpojkar en extrainkomst (Svanberg 2000:185).  

Braxen var en karpfisk som var fortsatt viktig i kosthållet ännu långt in på 
1900-talet. Den var storvuxen och gav riklig fångst. Verner Antonsson berättar 
från sin uppväxt i 1920- och 1930-talets östra Småland om kosthållningen:  

Braxen som skulle ätas skulle vara stor, helst från kilot och uppåt. Men den sorten 
ingick å andra sidan så till den milda grad i naturahushållningen i föräldrahem-
met, att vi åt braxen cirka två månader i följd varje år och då serverades den i olika 
former, en eller två gånger om dagen. Ja, den fanns ibland på bordet vid varje 
måltid under dagen (Nothin 1966). 

Även iden behöll lokalt sin status några årtionden på 1900-talet. Sommartid 
kunde den när stimmen gick in i grunda vikar fångas i stora mängder med fin-
maskigt nät. De största fick tjäna som människoföda, men merparten gick till 
hönsen och grisarna (Svanberg 1999). 

Arbetarbefolkningen i mindre orter kunde utnyttja insjöfisket som en möjlig-
het att dryga ut kosten. Måltidsforskaren Christina Fjellström framhåller i sin 
avhandling strömmingens och sillens betydelse i kosthållet för arbetare vid 
Stocka sågverk i Gästrikland. Speciellt strömming användes både till vardags 
som till fest. Även under kristider fanns det gott om fisk i hushållen. Konsum-
tionen av köpt fisk kunde drygas ut genom fiske i närliggande sjöar. Särskilt 
under de två världskrigen blev detta fiske i sjöar ett viktigt tillskott för arbetar-
hushållen (Fjellström 1990:208–210).  

Industrisamhällets framväxt innebar en rad kulturella och sociala förändri-
ngar inte bara för stadsbefolkningen, utan också för de som fortfarande levde på 
landsbygden. Nya transportsätt innebar förbättrade kommunikationer vilket i 
sin tur banade väg för ett större samhällsinflytande. Livsmedelsindustrin till-
handahöll nya varor (charkprodukter; mejerivaror; konserver) som påverkade 
kostvanor och skapade nya smakpreferenser. Med den växande köpkraften blev 
nya ingredienser och råvaror tillgängliga, vilket påverkade det allmänna kon-
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sumtionsmönstret. Nya sätt att bevara och konservera råvaror skapade också nya 
förhållande till kosten. Mathållningen förändrades radikalt under 1900-talet.  

Urbaniseringen och det expanderande yrkesfisket 
Urbaniseringen medförde att allt färre husbehovsfiskade till förmån för en 
specialiserad fiskekår som började växa fram. Detta förde med sig att insjöfisk-
konsumtionen minskade och med den konsumtionen av karpfiskar.  

Priset på fisk sjönk också och att vara fiskare blev synonymt med att vara 
fattig (Anonym 1890). När man på 1800-talet började använda is på fisken och i 
och med kylteknikens intåg på 1920-talet möjliggjordes förvaring av större fång-
ster i avvaktan på vidare transport och konsumtion (Malmgren 1868; Gripen-
berg 1920). Detta innebar också att nya arter kom till konsumenternas känne-
dom, däribland havsfångad fisk. En nackdel var dock att eftersom fisken gick via 
flera led fördyrade det priset ut till kund. Vi kan belysa detta med ett exempel ur 
Kalmar Tidning 1907 där det höga fiskpriset i Kalmar skylldes på att man trans-
porterade fisk ända från Karlskrona och att fisken kom till konsumenterna först 
efter att de passerat flera led (Kalmar tidning 1907-08-08). 

En sammanställning av olika torgannonser i Kalmar Tidning över priset per 
kilo på olika fiskar visar tydligt att vissa fiskar inte betingade något speciellt högt 
pris. Studerar man priset för ruda som såldes på torget i Kalmar mellan åren 
1896–1915 noterar man att det har legat still på omkring 50 öre per kilo under 
hela tjugoårsperioden, medan andra arter ökade ganska kraftigt i pris, 
framförallt gädda och ål. 

Tabell 2. Torgpriset i kronor för saluförd fisk i Kalmar åren 1896, 1898, 1909, 1913 
och 1915 

Typ av fisk 1896 1898 1909 1913 1915 
Aborre 0,25 0,40 0,70 0,70 0,75 
Flundra 0,70 0,90 0,80 0,60 0,90 
Gädda 0,40 0,70 0,90 1,25 1,50 
Ruda 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 
Ål 0,25  1,60  2,00 

Källa: Kalmar tidning 1896, 1898, 1909, 1913 och 1915 

Istället för ett lokalt binäringsfiske utvecklades under denna tid ett storskaligare 
yrkesfiske som fick mer betalt för andra fiskar än karpfiskar. Åren kring första 
världskriget sysselsatte insjöfisket cirka 1 600 personer medan havsfisket syssel-
satte cirka 13 500 personer (Juhlin-Dannfeldt 1926: 267). 
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Dammkulturens återkomst 
Dammkulturen hade mer eller mindre fallit i glömska när den i Tyskland 
boende godsägaren Carl Went 1879 flyttade till egendomen Gustafsborg vid 
Perstorp i norra Skåne och startade en ny odling. I början av 1900-talet drev 
Wilhelm Wendt en karpodling med 30 000 kilo i årlig produktion på gården 
(Borg 2005). Wilhelm Wendt grundade även en dammanläggning i Lammhult i 
Småland 1897. Detta vattenbruk spred sig till godsägarens grannar. Det var dock 
först 1906 när Södra Sveriges Fiskeriförening bildades som akvakulturen tog 
ordentlig fart och 1906 byggdes en försöksstation för dammkultur Aneboda i 
Kronobergs län och ytterligare en försöksstation startades vid Eriksdal i Malmö-
hus län (Nordqvist 1922:589).  

Även i andra delar av Skåne fanns vid samma tid dammodlingar. Vid Tyn-
ninge fanns Tyringe damm med där man bedrev karpodling. År 1890 startade en 
något annorlunda verksamhet vid Thuresnäs i Billeberga socken då Transport-
aktiebolaget för lefvande fisk bildades för att köpa in, tillverka och sälja appa-
rater för transport av levande fisk (Borg 2005). År 1916 fanns mellan 1 600 och 
1 700 hektar för fiskdammar i landet, huvudsakligen i söder upp till Mälarland-
skapen. Bruket att hålla karp, men även sutare och ruda, i dammar levde kvar in 
på 1930-talet. Karp sattes även in i sjöar, främst då i Skåne, men också så långt 
norrut som i gruvorten Långban i Värmland. I början av 1900-talet fortsatte man 
med att sätta ut sutare i en mängd vatten. Karp, sutare och ruda var lämpliga för 
dammodling eftersom de tål låga syrenivåer och kunde transporteras levande 
mycket långa sträckor (Degerman 2004:45). 

I kokböcker från tidigt 1900-tal förekom det fortfarande en hel del recept på 
dessa fiskar, mycket tack vare de nyanlagda försöksodlingarna (Anonym 1890, 
Olsoni 1901:241; Anonym 1917; Lundh-Eriksson 1934:142–146). Under förra 
hälften av 1900-talet hade karpodlingen sin blomstringstid. Den har nu på det 
hela upphört. Istället inriktades matfiskproduktionen i akvakultur på regnbåge, 
och under 1970-talet kom denna verksamhet igång i större omfattning genom 
odling i nätkassar. Även andra arter blev föremål för matfiskodlingen, av främst 
lax och röding. 

Nya konsumtionsvanor med nya fiskarter 
I början av 1900-talet förändrades fiskhandelns sammansättning när mängden 
insjöfisk minskade och havsfångad fisk ökade på marknaden. Fisken såldes nu 
allt oftare i speciella saluhallar, och all fisk som inte såldes i saluhallen fördes in 
via grossister till detaljhandeln. Viss fisk avyttrades fortfarande på torgen av 
fiskarna själva, men Heyman konstaterade att för tillförseln av fisk till Stockholm 
spelade inte Stockholms stadsfiskhall någon roll (Heyman 1929:7). Som ett svar 
på de försämrade avyttringsmöjligheterna bildades i början av 1930-talet fiskare-
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förbund vid flera av de stora sjöarna med syfte att tillvarata insjöfiskarnas 
intressen (Degerman 2004:81).  

I samtida utredningar betonades att fiskpriset borde sänkas igen, det vill säga 
att andra arter vid sidan av strömming skulle finnas tillgängliga, för att man 
skulle få upp förbrukningen och öka variationen på konsumtionen (Heyman 
1929:4). Fisk importerades dessutom till Sverige. Hjälmarens fiskareförbund 
begärde därför 1936 hos regeringen ett importförbud på gädda och gös. Det var 
främst importen från Finland och Baltikum som oroade:  

Gösen stod i ett förstahandspris av 75 öre till en krona kilot. Gäddan något högre. 
Abborren var svår att sälja och braxen ville inte folk ha, även om man rensar dem 
och bär hem den gratis (Degerman 2004:81). 

Med det expanderande havsfisket, inte minst den rikliga tillgången på sill och 
strömming, efter andra världskriget, samt förbättrade möjligheter att distribuera 
färsk och fryst havsfångad fisk över hela landet, gick karpfiskarna tillbaka som 
matfisk. De förlorade också sin ställning inom husbehovsfisket, där de dock fort-
satt fick en viss användning som agn och kattmat. I övrigt kom de att klassas 
som mindre önskvärt. 

Statistiken över fiskkonsumtionen under den här perioden är begränsad. En 
av de få tillgängliga undersökningarna om detta gjordes för socialstyrelsens 
räkning. Det är en sammanställning av fiskekonsumtionen i ett antal hushåll 
inom olika samhällsklasser i Stockholm, Göteborg samt några andra orter i lan-
det mellan 1922–1924 (Heyman 1929). I utredningen framhålls att människor 
konsumerade ett kilo fisk i veckan, dock ej den lägsta klassen som endast för-
tärde 0,75 kg veckan (se tabell 3 och 4 nedan).  

Tabell 3. Fiskekonsumtion i kilo i utvalda hushåll i Stockholm, Göteborg och Riket 
indelade i samhällsklass mellan 1922 och 1924 
Fisksort Stockholm Göteborg Riket 
 Medel-

klass 
Arbetare och lägre tjänstemän Arbetare 

och lägre 
tjänstemän 

Arbetare 
och lägre 
tjänstemän 

Medel-
klass  

  Lägre 
välstånds
grad 

Genom 
snitt 

Högre Medeltal    

Strömming 24,4 21,1 26,7 27 24,7 0,3 15,8 16,5 
Sill 2,6 3,0 3,0 4,3 3,3 13,2 8,9 6,9 
Torsk 3,0 2,0 2,6 1,7 2,3 4,3 4,3 4,3 
Kolja 3,0 1,3 3,0 2,6 2,3 17,2 3,6 4,0 
Vitling 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 6,3 1,0 0,7 
Rödspotta 2,0 0,3 1,0 0,7 0,7 4,0 1,3 2,3 
Makrill 1,3 0,7 1,0 1,3 1,0 17,5 2,6 1,6 
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Abborre 1,0 0,7 0,7 1,3 0,7 0,0 0,7 1,0 
Gädda 4,0 2,3 2,7 5,9 3,3 0,3 1,7 4,0 
Sik 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7 
Ål 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7 
Annan eller 
ej angiven 
fisk 

13,5 5,2 7,6 11,2 7,6 14,2 7,9 13,5 

Summa 56,0 37,6 50,2 58,7 47,2 74,6 49,5 57,1 
Källa: Heyman Hugo, Fisktillförsel och fiskhandel i Stockholm, i ”Stockholms stads slakthus 
och saluhallstyrelseberättelser för år 1928”, Stockholm 1929. 

Tabell 4. Fiskekonsumtion i kronor i utvalda hushåll i Stockholm, Göteborg och Riket 
indelade i samhällsklass mellan 1922 och 1924 
Fisksort Stockholm Göteborg Riket 
 Medel

-klass 
Arbetare och lägre tjänstemän Arbetare 

och lägre 
tjänstemän 

Arbetare 
och lägre 
tjänstemän 

Medel- 
klass  

  Lägre 

välstånds

grad 

Genom

snitt  

Högre Medel- 

tal 

   

Strömming 17,2 15,2 19,10 19,80 17,80 0,50 8,20 9,60 
Annan färsk 
fisk 

51,10 24,4 34,3 48,50 33,30 49,20 31,40 49,90 

Summa 68,30 39,60 53,40 68,30 51,10 49,50 39,60 59,50 
Källa: Heyman Hugo, Fisktillförsel och fiskhandel i Stockholm, i ”Stockholms stads slakthus 
och saluhallstyrelseberättelser för år 1928”, Stockholm 1929. 

Konsumtionen var dessutom högre i Göteborg än i andra orter, vilket förklara-
des med tillgången på fler slags fisk där (Heyman 1929:3). Jämför man hur 
mycket fisk som konsumeras i relation till andra matvaror kan man konstatera 
att fisk inte utgjorde någon större del av kosthållet eller upptog någon markant 
del av matbudgeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M A D E L E I N E  B O N O W  &  I N G V A R  S V A N B E R G  

 

 106 

Tabell 5. Fisk i procent av samtliga livsmedelsutgifter 
 Fisk i procent av: 
 Samtliga livsmedelsutgifter Samtliga utgifter 
Stockholm:   
Medelklasshushåll 3,4 0,7 
Arbetare och lägre 
tjänstemän 

2,6 1,1 

Lägre välståndsgrad 3,1 0,9 
Genomsnittlig 
välståndsgrad 

2,8 1,0 

Högre välståndsgrad 3,1 1,2 
Göteborg:   
Arbetare och lägre 
tjänstemän, medeltal 

3,0 1,2 

Hela riket:   
Arbetare och lägre 
tjänstemän 

2,6 0,7 

Medelklass 3,2 1,0 
Källa: Heyman Hugo, Fisktillförsel och fiskhandel i Stockholm, i ”Stockholms stads slakthus 
och saluhallstyrelseberättelser för år 1928”, Stockholm 1929. 

Konsumtionen av insjöfiskfisk var således låg men detta var något som man för-
sökte ändra på genom informationskampanjer. En rad broschyrer och små-
skrifter med receptsamlingar utgavs som propagerade för ökad användning av 
fisk. År 1933 utkom boken Fiske, fiskerätt och fiskevård i våra sötvatten med 
»upplysningar och råd för höjandet av vårt lands sötvattens och skärgårdsfiske«. 
Författare var fiskeribiologen Gunnar Alm och bokens explicita syfte var att 
avhjälpa okunskapen om sötvattensfisket, och att väcka intresse för insjöfisken. 
Alm menade att detta fiske hade stor betydelse för landets nationalekonomi, 
men även för den sociala utvecklingen (Alm 1933). I statistiken som Alm återger 
framgår tydligt att de nya arterna betingar ett betydligt högre pris än de gamla  

Tabell 6. Fisksort, medelavkastning i kilo och medelvärde i kronor 
 Medelavkastning i kilo Medelvärde i kronor 
Gädda 595.800 835.700 
Abborre 376.900 256.100 
Braxen 89.600 63.900 
Mört 344.400 108.600 
Id 139.900 105.500 
Lake 70.400 62.800 
Sik 352.700 395.500 
Siklöja 135.300 69.300 
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Laxöring 72.500 180.200 
Lax 225.600 611.700 
Ål 1.354.300 2.466.200 
Summa utom lax och ål 2.177.200 2.077.600 
Summa samtliga 3.757.000 5.155.500 
Källa: Alm, Gunnar (1933), Fisk, fiskerätt och fiskevård i våra sötvatten, Stockholm, sid 38. 

Priset på karpfiskarna var lägre än för lax, gädda och gös. Det lönade sig således 
inte att fiska dem längre. Ett vanligt omdöme som hörs under 1900-talet om 
karpfiskar är att de är beniga. Ett annat är att de smakar dy. Hjalmar Bergman 
låter I hans nåds testamente (1910) husbonden på Rogershus (egentligen Eke-
berg vid Hjälmaren) uttrycka sin avsky för den beniga fisken: »Braxenpanka, sir 
kusin, det är en vedervärdig fisk«. Ivar Lo-Johansson skriver I en arbetares liv 
(1977) om »en rätt stor braxenpanka, nästan oätlig, då den inuti hade som ett 
nålbrev av småben«. Just nålbrev var en vanlig karakterisering av karpfiskar 
under 1900-talet, ogräsfisk och skräpfisk var andra etiketter, och visar deras 
degradering som matfisk.  

Att karpfiskarna mist sin betydelse som matfisk framgår av ovanstående citat 
men också av ett större arbete om våra insjöfiskar som utkom på 1940-talet 
(Andersson 1942). Om mörten heter det att som människoföda är den inte högt 
skattad, men att den fiskades i Småland och Skåne för export till Tyskland. Om 
iden heter det att den inte ansågs vara någon särdeles god matfisk, även om det 
fortfarande var föremål för en viss fångst i kusterna. Visst beröm får dock aspen 
som »visserligen inte [hör] till våra värdefullaste sötvattensfiskar men sägs dock 
vara rätt välsmakande«. Braxen beskrivs mera ambivalent: vissa bestånd är odug-
liga som människoföda, andra räknas till bästa fisksorterna (Andersson 1942: 
444, 446, 450, 452).  

Detta speglar de förändrade matvanor som, till följd av den ökade levnads-
standarden, flytten in till städerna, den moderna kyltekniken och möjligheter till 
långväga transport av matvaror, kom efter första och i viss mån andra världs-
kriget. Arter som förr varit viktiga för naturahushållningen ratades när smak-
ligare och i köket mer lätthanterliga arter, ofta från havet, blev vanliga i handeln.  

Fiskkonsumtion och insjöfiskens betydelse i dagens hushåll 
Samtidigt som havsfisket står inför en kris, bland annat på grund av överuttag 
som lett till ett nära förestående ekologiskt sammanbrott för vissa fiskpopula-
tioner, förespråkar hälsoexperter och nutritionister att vi bör konsumera mera 
fisk. Särskilt laxfiskar rekommenderas (lax, öring, röding, regnbågsforell), som 
numera når våra hushåll genom inhemska och utländska odlingsanläggningar. 
Överlag är fisk ett favoriserat födoämne i många kretsar, även om konsumtionen 
ändå inte når upp till den mängd som förespråkas. Det svenska havsfisket lan-
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dade 117 000 ton matfisk och skaldjur år 2005. Fritids- och husbehovsfisket 
bidrar med knappt 46 000 ton matfisk (Fiskeriverket 2006:21).  

Färskfiskkonsumtionen har minskat under de senaste 20 åren, medan 
konsumtionen av beredd fisk och skaldjur har ökat. I början av 2000-talet 
beräknades den svenska fiskkonsumtionen till 18 kilo per person och år. Av den-
na var 5,7 kilo färsk fisk, 2,1 kilo djupfryst, 7,1 kilo konserver samt 3,1 kilo 
kräftor och musslor (Lindquist m.fl. 2004).  

Numera påverkas konsumtionen huvudsakligen av den fisk som finns 
tillgänglig i butikerna. Utbudet styrs främst av detalj- och grossisthandeln. En 
ägarkoncentration inom branschen har gjort att mindre leverantörer slås ut och 
de större gynnas. Detta gör att lokala fiskare har svårt att få avsättning för sina 
fångster och vi konsumenter får färre arter att välja mellan. Därtill påverkar våra 
levnadsvanor, där matlagning får ta allt mindre tid vår inställning till halv-
fabrikat och färdiglagad mat. Lättfilead havsfisk har därmed konkurrensfördelar. 
Men olika innovationer stimulerar också marknaden då djupfrysningsteknikens 
förbättringar möjliggjort längre förvaring av råvaran. Nya förpackningstekniker 
och förändrade konsumtionsvanor påverkar industrin. Atmospack kallas en ny 
förpackningsteknik för färsk fisk. Genom att vakuumförpacka den beredda 
färska fisken med en tillsats av koldioxid och kväve bevaras fisken längre. 
Atmospackade produkter behöver inte djupfrysas, utan kan förvaras kallt. Detta 
har bidragit till att fiskkonsumtionen ökat. 

Insjöfiskens roll för dagens hushåll är till stor del förknippad med fritids-
fisket. En miljon svenskar fiskar på fritiden varje år i hav, sjöar och vattendrag. 
Över en tredjedel av utövarna är kvinnor. De flesta fiskar för egenkonsumtion. 
Omkring 85 procent av fångsten från fritidsfisket år 2006 användes för konsum-
tion. Det motsvarar 16 000 ton fisk. Det betyder att varje fiskare äter 16 kilo 
egenfångad fisk vilket är en betydande del av den totala färskfiskkonsumtionen i 
Sverige. Detta kan jämföras med konsumtionen av färsk fisk från handeln i 
Sverige som varierar mellan sju och åtta kilo per person och år (Fiskeriverket 
2006:21). 

Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av fisk två till tre gånger i veckan 
för både barn och vuxna för vitaminernas, mineralernas och de essentiella fett-
syrornas skull (Livsmedelsverket 2008). Andelen fisk som konsumeras i relation 
till den totala andelen livsmedel och alkoholfria drycker är relativt liten. Kon-
sumtionen av fisk uppgår endast till 5 procent av det totala livsmedelsintaget 
(Jordbruksstatistisk årsbok 2010:289). Svenskarna köper fisk för 10 686 miljoner 
kronor. Totalt spenderar landets befolkning 168 826miljoner kronor på livs-
medel. Som jämförelse kan nämnas att hushållen spenderar 27 396 miljoner 
kronor på spannmål, 33 873 miljoner kronor på kött samt 29 986 miljoner kro-
nor på mjölk och ägg (Jordbruksstatistisk årsbok 2010:295). 

Studier av konsumtionsmönstren visar att det är främst äldre personer som 
äter fisk regelbundet. Ungdomar och barnfamiljer äter fisk mera sällan, vanligen 
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mindre än en gång i veckan (Kidd 2009). När man analyserar de svenska hus-
hållens utgifter för olika livsmedel framgår tydligt att fisken står för en bråkdel 
av utgifterna. Fisk är den kategori livsmedel vars pris har ökat snabbare än den 
allmänna prisutvecklingen sedan slutet av 1990-talet. Under de senaste tio åren 
har svenskarna även fått upp intresset för exklusivare och dyrare fisksorter. 
Många uppfattar numera fisk, enligt branschorganisationen Svensk Fisk, som en 
lyxartikel, något som man gärna äter på restaurang eller tillagar till helgen. Jord-
bruksverkets studier visar att under perioden 1980–2006 klassades fisk som 
lyxvara, medan den under föregående period 1960–1979 ännu ansågs vara en 
vardagsvara (Lööv och Sköld 2010).  

Konserver och beredd fisk är de livsmedelskategorier där konsumtionen har 
ökat mest. Förbrukningen av beredd fisk låg runt 6 kilo per person och år fram 
till millennieskiftet. Därefter har åtgången av konserver och beredd fisk nästan 
dubblerats till drygt tio kilo per person och år (Jordbruksverket 2009:2). Därmed 
har konsumtionen av fisk samma utveckling som andra livsmedelsgrupper, 
nämligen att vi äter mer och mer förädlad mat (Lööv och Sköld 2010:9–11). 

Framtidsutsikter för karpfiskar 
Sportfiskare och människor från länder där karpfisk fortfarande förekommer på 
menyn är de grupper som kan tänkas uppskatta karpfiskarna. Det gäller i 
synnerhet asp, id och braxen som alla bjuder på ett intressant fiske. Som livs-
medel är dessa arter däremot på det hela taget uträknade. De räknas numera så 
gott som uteslutande som så kallad skräpfisk. Under en period under efterkrigs-
tiden fanns en efterfrågan på sådan fisk bland pälsdjursuppfödare. Även om 
braxen och sutare, ibland också id, alltjämt ingår i någorlunda moderna kok-
böckers receptsamlingar är efterfrågan liten (Agnäs 1979; Engnes m.fl. 1980). 
Handen på hjärtat, när åt läsaren en inkokt braxen sist? Detta bör kanske ändå 
stämma till eftertanke. Man bör fundera över hur man skall ställa sig till att vi 
fortfarande har ett överflöd av fisk i våra svenska insjöar samtidigt som det 
verkar som att ett globalt produktionstak för vildfångad fisk har nåtts. Redan nu 
uppmanar Världsnaturfonden oss att avstå från vissa havslevande arter. 

Kanske kan man sätta större förhoppningar till fiskodling och fiske i våra 
svenska insjöar som ett sätt att kunna tillgodose efterfrågan på fisk och skaldjur. 
Alternativet är att konsumtionen av fisk måste minska avsevärt. I Sverige har 
fiskodling för matproduktion länge varit kontroversiell, men allt eftersom det 
blir tydligare att behovet av fisk inte täcks genom vilda fiskpopulationer får 
odlade produkter alltmer acceptans. Lika naturligt som att jakt på vilda djur inte 
täcker vår konsumtion av kött måste vi se på odling av fisk som en del av vår 
framtida livsmedelsproduktion (Brännes m.fl. 2007).  

I ett internationellt perspektiv är fiskodling den snabbast växande formen av 
animalisk livsmedelsproduktion. År 2005 producerades 34 procent av världens 
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totala avkastning av fisk och skaldjur genom akvakultur (Ziegler 2008). Sam-
tidigt sker en ökad odling av andra arter än lax, dels för att förse konsumenterna 
med livsmedel, dels sådan som kan användas för utsättningar i syfte att 
rehabilitera naturliga populationer som har minskat eller utplånats genom över-
fiske (Brännes m.fl. 2007). 

Tiden är måhända mogen för att konsumenten skall återupptäcka också 
karpfiskarna, som nu är outnyttjade. Befolkningens relation till karpfiskarna har 
förvandlats från en ingående kunskap om enskilda arter och deras uppträdande 
till något anonymt och främmande (Kinzelbach 1999). Karpfiskarnas eventuella 
återkomst i hushållningen hänger samman med möjligheten att åter väcka till liv 
kunskap om tillagning och raffinering så att konsumenternas inställning till kar-
parna kan bli mer positiv. Rätt behandlad och rätt tillagad borde de också kunna 
uppskattas av konsumenterna i Sverige. I våra östliga grannländer är karpfiskar 
alltjämt delar av hushållningen, och i såväl Centraleuropa som på Balkanhalvön 
förstår man att tillaga cyprinider på ett välsmakande sätt. 

Även på många håll i Asien efterfrågas karpfiskar. Kina är väldens största 
producent av både vildfångad och odlad fisk. Landet är ett gott exempel på hur 
man återigen kan använda sig av cypriniderna i kosthållet, då det främst är karp-
arter som odlas inom skilda former av akvakultur. Det som är bra med cyprini-
derna är att de kan ges restprodukter från jordbruket eftersom denna fiskart äter 
vegetabiliskt foder. Bevattningsjordbruk kombineras i stor utsträckning med 
produktion av olika cyprinider (Xiuzhen 2003; Nesbitt m.fl. 2010:334).  

Den odlade fisk som konsumeras i Sverige (lax, öring, röding, regnbåge, 
piggvar, hälleflundra) är beroende av foder som delvis baseras på marin råvara, 
det vill säga vildfångad fisk (Ziegler 2008). Strömming och skarpsill bärgas i 
stora kvantiteter för att tjäna som föda i fiskodlingar i Norden, istället för att bli 
mat åt den vilda torsken och andra rovfiskar i Östersjön. På sikt kan det knap-
past vara en hållbar produktion. Samtidigt ratar konsumenterna i stor utsträck-
ning insjöfisken. Gös efterfrågas visserligen, men en stor del av den fisk som 
yrkesfiskare fångar i våra stora insjöar går idag på export. 

Här finns utrymme för restauratörer och produktutvecklare inom livsmedels-
industrin att försöka popularisera karpfiskar. Även andra som letar efter tradi-
tionella råvaror har här en intressant utmaning. Inte minst det stora intresset för 
de asiatiska köken, där karpfiskar utgör ett viktigt inslag, borde kunna tjäna som 
inspiration för att öka efterfrågan på sådana arter. Driftiga entreprenörer skulle 
dessutom kunna få fram lokala specialiteter baserade på karpfiskar och andra 
insjöfiskar. Surmört kunde kanske vara ett intressant alternativ till den beryktade 
surströmmingen? Braxen, id och mört kan användas till att laga många spän-
nande maträtter. Odlad ruda borde kunna ha samma en potential.  

Det småskaliga mathantverket har här oanade möjligheter. Sverige skulle 
kunna bli ett ännu mer spännande matland om fler vågade ta tag i och utveckla 
glömda råvaror som bara för några generationer sedan var uppskattade och 
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självklara inslag både i allmoge- och herrskapskök. Här ryms möjligheter till en 
ökad mångfald i utvecklingen av regionala maträtter. I Finland kan man numera 
köpa Suomalainen sardiini ’finska sardiner’, inlagda i olja eller tomatsås, fram-
ställda på mört. Vissa karpfiskar är dessutom lätta att odla, inte minst karp, ruda 
och sutare, och skulle utan större investeringar återigen kunna ingå i det diversi-
fierade mångsysslande som kännetecknar många av vårt jordbruk. Kanske är det 
dags för karpfiskarnas återkomst i det svenska hushållet.  
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7. Al dente – Svensk konsumtion av italienskhet 

Beatriz Lindqvist 
 
Detta kapitel behandlar de kulturella innebörder som kommer till uttryck i 
samtida svenska föreställningar om italiensk mat och matvanor. Det empiriska 
materialet som analyseras utgörs delvis av mediala bilder i reklam, populära 
teveprogram, mattidningar och kokböcker som förmedlar bilder och utsagor 
som både skapar och förmedlar föreställningar som konsumenter har att förhålla 
sig till. En annan del av empirin består av unga studenters nedtecknade berät-
telser om sina egna och äldre anhörigas erfarenheter av italiensk mat och mål-
tidsvanor. Materialet kompletterades med semistrukturerade intervjuer med sex 
unga studenter bosatta i stockholmsregionen. Genom att kombinera data från 
olika källor blir det möjligt att undersöka hur representationer inte enbart 
speglar det omgivande samhällets uppfattningar utan snarare ingår i komplexa 
växelspel med individers meningsskapande i vardagen.  

Italiensk mat kommer att analyseras som en social produkt som binder 
samman föreställningar och förväntningar från olika håll: från producenters 
intresse av att sälja en viss matvara, genom underhållningsprogramens lekar 
med etniska/nationella stereotyper och till människors bruk, omtolkningar och 
omformande av ”det italienska” under det senaste decenniet i Sverige. Italienska 
råvaror, maträtter och måltidsskick har fått en central betydelse i receptböcker, 
mattidningar, restaurangernas utbud och i vanliga svenskars hem. Vilka före-
ställningar om det italienska uttrycks? Hur brukas dessa i svensk vardag? Vilka 
element och vanor knyts till ett italienskt ursprung? Vad kommuniceras med-
vetet respektive omedvetet i dessa praktiker? 

Vidare kommer de strategier som används för att koppla vissa matvaror eller 
praktiker med Italien i reklam, i medier och i vardagligt tal att närmare skär-
skådas för att belysa hur ”det italienska” omvandlas till en konsumtionsvara som 
ges vissa materiella och symboliska attribut. En av effekterna av dessa processer är 
att stereotypa föreställningar om kulturskillnader mellan Nord- och Sydeuropa 
reproduceras som oproblematiska fenomen. En annan effekt är att föreställningar 
om det italienska gemytet och den genuina matkulturen blir flitigt använda bygg-
stenar när individer i det senmoderna samhället iscensätter egna livsstilar och 
framhåller betydelsen av närhet, autenticitet och livskvalitet i vardagen.   
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Populära versioner av det ”italienska” 
Få saker förknippas med Italien både hemma och utomlands som mat. 
Överdådiga måltider som definieras, marknadsförs och upplevs som italienska 
har blivit ett globalt fenomen. Eftersom mat är en kulturprodukt och måltider i 
högsta grad utgör expressiva former som iscensätter och kommunicerar kultu-
rella meningar och värden, utgör den globala konsumtionen av italiensk mat en 
viktig markör av hur ”Italien” och ”italienare” framställs globalt.  

I svenska mattidningar, livsstilsmagasin, i reklam och i livsmedelsaffärens 
ordinarie utbud har matvaror som pesto, ruccola, pecorino, panacotta och pinje-
nötter omvandlats från att vara exotiska inslag till att bli oumbärliga delar av 
sortimentet. På teve har tusentals svenskar kunnat följa den amerikanska serien 
Sopranos om maffiabossen Tony och hans familj i New Jersey.1  Seriens popula-
ritet lade grunden till kommersialiseringen av produkter som tittarna önskade 
komma över, bland annat accessoarer, matvaror, DVD-skivor, CD-skivor med 
seriens ledmotiv och hustrun Carmelas matrecept som blev en bästsäljande titel.2 

Recepten i kokboken som huvudsakligen sägs komma från Neapel är enkla, 
lockande och lätta att laga. I den underhållande texten får läsaren möta män-
niskorna och familjerna i Sopranoklanen, läsa om deras mattraditioner från det 
gamla landet, om Artie Buccos restaurang Nuevo Vesuvio i New Jersey, om sön-
dagsmiddagar hos Janice, om Adriana La Cervas passion för mat och följa med 
när Tony ”grillar på italienska”. 

Måltiderna i den populära teveserien skildras som spektakulära ritualer där 
familjeband, gamla mattraditioner och minnen från det gamla landet lovprisas 
utan att ta notis om alla de våldsamma handlingar som Tony och hans mannar 
gör sig skyldiga till. Måltidsscenerna fungerar som ett av flera dramaturgiska 
grepp som gör skurken Tony inte fullt så ond och kallhamrad. 

Sopranos omsorgsfullt tillagade maträtter har tillsammans med många andra 
bilder av det italienska köket blivit stilbildande i Sverige under de senaste femton 
åren. Om vi tittar ett par decennier bakåt i tiden, ser vi en annan bild av italiensk 
mat och måltid skymta fram. De intervjuade studenterna återger äldre släkt-
ingars uppfattningar av italiensk matlagning som ett bastant kök med mycket 
pasta och pizza som visserligen ger snabb mättnadskänsla men som inte anses 
vara nyttig. Italiensk mat har förknippats med antingen fabrikstillverkade livs-
medel av låg kvalitet eller som något främmande som främst förknippas med 
invandrare från Sydeuropa.  

                                   
1 Sopranos är en amerikansk dramaserie från HBO. Den handlar om den fiktiva italienska 
maffiafamiljen Soprano i New Jersey. Serien har varit en global succé och är den mest fram-
gångsrika med bland annat 18 Emmypriser och fem Golden Globepriser. Sex säsonger med 
totalt 86 avsnitt sändes i SVT2 fram till hösten 2007. Se Barreca, 2002 för en ingående analys 
av teveserien och dess betydelse för amerikansk publik.  
2 Sopranos kokbok, sammanställd av Artie Bucco, 2003. Allen Rucker och Michelle Scicolone i 
översättning av Per Johan Hasselqvist. Prisma Bokförlag. 
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Idag är bilden en annan och många olika italienska matvaror har blivit själv-
klara delar i svenska hushåll. En rapport från Jordbruksverket om svensk livs-
medelsimport visar att införseln av olivolja femdubblades mellan åren 1994 och 
2004. Den stora ökningen kan till största delen tillskrivas införsel från Italien, 
som dominerar den industri som förpackar, säljer och exporterar olivolja.3 

Studenterna fick beskriva vad de förknippade med italiensk mat och måltid, 
och det visade sig att de, i motsats till sina äldre släktingar, har ingående kunska-
per om hur man tillreder ett flertal maträtter.4 De redogjorde också för kunskaper 
om bordsskick och måltidernas utformning och i sina beskrivningar skapade de 
länkar till begreppen omsorg, gemenskap och närhet.  

Medan deras äldre anhöriga talar om bastant mat lyfter studenterna fram den 
stora regionala variationen, den omsorg med vilken italienare väljer råvaror, och 
rikedomen i deras kokkonst som kännetecken. Ett par av studenterna samman-
fattade med att slå fast att: ”Det finns ingen italiensk matkultur – varje region 
har sin egen matkultur som är otroligt rik.”   

Svenska medier, reklam och unga vuxnas berättelser 
Studenternas berättelser tyder på att italiensk mat, för bara ett par decennier 
sedan, förknippades nästan enbart med pasta och pizza. En italiensk måltid 
fungerade som färgstark illustration för att beskriva sydeuropéer som livliga, 
högljudda, hetlevrade och sinnliga. Studenterna anger att när de diskuterade 
ämnet med äldre anhöriga framstod italiensk mat som snabba kolhydrater utan 
speciellt mycket näring men snabbt mättande. Italiensk mat stod för någonting 
modernt, halvfabrikat och tidsbesparande. Deras släktingar framhöll att pasta 
tidigare uppfattades som en nödlösning för yrkesarbetande mödrar som är trötta 
när de kommer hem efter jobbet och barnen är hungriga. Pizza beskrevs också 
som onyttig restaurangmat, billig och mättande.  

I ljuset av konsumtionens ”kulturalisering” har kunskaperna om italiensk mat 
och måltidsvanor ökat dramatiskt.5 Tidningarnas recept med pinjenötter, auber-
giner och zucchini och de raffinerade desserterna med pannacotta, sabayonne, 
etc. har säkerligen bidragit till att utmana de tidigare stereotyperna som 
porträtterade italiensk mat som färgrik och välsmakande men i längden torftig 
och utan näringsvärde. Under senare år har dessutom ett nyväckt intresse för 
                                   
3 Jordbruksverket, Tio år i EU – Effekter för konsumenterna. Rapport 2006:6 s.86, 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1d9d55b109ba1250a780001072/ra06_6.pdf 
4 Två seminariegrupper om 24 studenter vardera svarade på mina frågor. En gruppdiskussion 
som varade en timme per grupp följde upp de skriftliga svaren. Undersökningen genomfördes 
under januari 2005 på Södertörns högskola. 
5 Begreppet kulturalisering betecknar processer som involverar ett omfattande symboliskt 
arbete genom vilken producenter och konsumenter i ökad utsträckning laddar varor, situa-
tioner och handlingar med mening, det vill säga tillskriver symboliskt värde till saker, ting och 
företeelser, oberoende av deras funktionalitet. Det gäller städer, råvaror, varumärken, med 
mera. För en ingående diskussion av kulturaliseringsbegreppet se: Fornäs, 2007. 
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matens glykemiska index kommit i fokus som en fördel med Medelhavslän-
dernas kost.6 Hänvisningar till olivoljans välgörande effekt och till de italienska 
måltidernas avstressande egenskaper tillsammans med den ökade tillgången till 
importerade matvaror, digitaliseringen av regionala matrecept och framväxten 
av nya kosmopolitiska livsstilar har troligen förlänat italiensk matkultur egen-
skaper som i övrigt framhålls som ideal i det senmoderna samhället. 

Forskning om konsumtion och konsumenter visar att dagens européer i hög 
grad kommunicerar, bygger sina identiteter och skapar mening genom konsum-
tion. Beroende på perspektiv kan individen i konsumtionssamhället uppfattas 
som ett offer för marknadskrafternas offensiva reklam eller som en fritt väljande 
individ som söker förverkliga sig genom sina konsumtionsval. Ett ytterligare 
alternativ kan vara att utöva motstånd och göra sina egna tolkningar av 
reklamens budskap.7 

Antropologen Arjun Appadurai (1986) har föreslagit att ting kan studeras 
som om de hade ett självständigt socialt liv genom att anlägga kulturella per-
spektiv som fokuserar på objektens ’biografier’. Med ett sådant angreppssätt blir 
det möjligt att följa artefakters vägar från produktion till konsumtion genom olika 
lager av symboliska innebörder och genom olika sociala, kulturella, ekonomiska och 
geografiska kontexter. Ting ingår i transaktioner där deras värde och meningar 
förhandlas om mellan olika parter, vid olika tider och i olika sammanhang.8 

Jag finner denna metod lämplig för analyser av de narrativa konstruktioner 
som i ord och bild skapat representationer av italiensk mat för en svensk publik. 
Mitt antagande är att ju mer artikulerade dessa ”matbiografier” är desto mer 
kulturaliserade är de diskurser som dessa anknyter till. Ju fler tecken som rela-
terar till och kontrasterar mot varandra i en representation, desto tätare blir det 
meningssammanhang som kommuniceras. Jag vill belysa hur övergripande sam-
hällsförändringar kopplade till globalisering och senmodernitet symboliskt kom-
mer till uttryck i matkonsumtion och måltidsvanor.  

När studenternas föräldrar var i deras egen ålder under 1970-talet, lanserades 
italienska matvaror med argument som pekade på deras praktiska karaktär, goda 
smak, popularitet hos barnen och dess låga priser. Yrkesarbetande eller heltids-
studerande småbarnsföräldrar kunde få tid över till andra saker genom att 
snabbt stöka undan måltiderna. Spagetti och köttfärssås toppar tillsammans med 
makaroner och köttbullar fortfarande listan över svenska barns favoritmat. 
Italienskt inspirerad fast svensktillverkad skulle maten vara: trygg, utan över-
raskningar, vardaglig.  

                                   
6 Matens glykemiska index är ett mått på hur snabbt blodsockret stiger efter måltiden. Ett högt 
glykemiskt index anses medföra ökad risk för hjärtsjukdomar, övervikt, diabetes och cancer. 
Mat med lågt glykemiskt index anses däremot ha en skyddande effekt mot dessa sjukdomar. 
Källa: de Hoog och Paulún 2002. 
7 Slater, 1997; Featherstone, 2007; Ekström och Brembeck, 2004.  
8 Appadurai, 1986. 
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Pastarätter liksom vanlig svensk vardagsmat: praktiskt, enkelt, snabbt och 
modernt. Ytterst få matvaror lanserades som genuint italienska med hänvisning 
till specifika regionala kulturer. Maten var industritillverkad i svenska fabriker 
men i dess marknadsföring kunde det förekomma någon svartmuskig pizza-
bagare eller kock som (antagligen på bruten svenska) i en pratbubbla förklarade 
att maten smakade typiskt italienskt. I dessa stereotypa bilder framstod de syd-
europeiska invandrarna som bärare av en exotisk matkultur.  

Genom att den kommersiella lanseringen av maten använde sig av bilden av 
en invandrare skapades en speciell hierarki där matens ursprung föreställdes 
som pittoreskt främmande men av den svenska tillverkaren domesticerad till en 
vanlig och trygg svensk produkt. I reklamens budskap uttrycktes kulturella skill-
nader som effektivt rangordnades. Den hetlevrade svartmuskige kocken var en 
lustig figur i reklamens persongalleri. I hemmet förväntades den förnuftigt svala 
och blonda husmodern med några enkla handgrepp snabbt göra i ordning 
kvällsmaten i sitt funktionella kök. Svensk industriell framställning effektivi-
serade och gjorde tillgängligt utan att förstöra den goda genuina smaken. Såväl 
reklambilderna som studenternas berättelser visar tydligt att det handlar om 
marknadsföring av italiensk mat för icke-italienska konsumenter. 

Under 1980-talet började dock importen av matvaror och exotiska maträtter 
att öka markant. Maten intog nu också en viktig plats i modetidningar, livs-
stilsmagasin, teveprogram och så vidare. Modetrender blev påtagliga också vid 
matbordet. Hälsotrender lyfte nu också fram olika ingrediensers inneboende 
egenskaper och nya sätt att äta, vilka lanserades med hänvisning till ”tradition”, 
”kreativitet”, ”nyskapande” och ”hälsofrämjande”. Nu introducerades inte maten 
av svenska fabrikanter utan av gourmeter och kulturpersonligheter som talade 
poetiskt om skillnader mellan ostarna provolone, parmigiano, quartirolo och 
pecorino. Med hjälp av experterna blev italiensk mat en arena där svenska kon-
sumenter kunde träna nya färdigheter, att göra distinktioner och därmed visa 
prov på sin goda smak (Bordieu 1984). Genom att urskilja och distansera sig 
från de som inte förstod kunde konsumtionen av dessa produkter inkorporeras i 
skapandet av nya individuella stilar. Autenticitet som tidigare mer fungerade 
som en färgrik detalj kom att bli en viktig angelägenhet och i sig ett viktigt värde 
att konsumera (Featherstone 2007). Att kunna skilja genuint från förfalskat, 
hantverksmässigt från masstillverkat, regionalt förankrat från nationellt 
stereotypt blev en viktig social praktik för individer och grupper som ville skilja 
sig från mängden.  

Lady och Lufsens romantiska måltid i Walt Disneys tecknade film från 1955 
som visas varje julafton i svensk television färgar fortfarande bilden som studen-
ternas föräldrageneration förknippar med italiensk mat. Fula och simpla men 
godhjärtade restaurangkypare med kraftig italiensk brytning serverar spagetti 
med frikadeller till tonerna av mandolin och sentimental sång. De som är unga 
vuxna idag har hämtat sina bilder från andra källor. Till skillnad från 1970-talets 
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standardiserade spagetti som gjorde alla konsumenter till jämlikar, fördes under 
1990-talet in skapandet av skillnader mellan olika slags kunder som en central 
princip i marknadsföringen av italiensk mat. Mångfald och skillnad blev i sig 
åtråvärda värden i reklamen.9 

I föreställningarna om italiensk mat finner vi alltså två kontrasterande bilder 
som båda är viktiga komponenter i senmoderna konsumtionsmönster. Å ena 
sidan en längtan efter det annorlunda, det exotiska och unika som höjer sig från 
det vardagliga och allmänna. Å andra sidan möter vi motsatsen, ett tämjande av 
det främmande till någonting vanligt och ofarligt, inte kulturellt annorlunda 
utan neutralt, praktiskt och rationellt (Beck 2000). 

Dessa två tendenser speglas både av reklamen och av studenternas berättelser. 
De senare tyder på att föräldragenerationen på 1970-talet tog till sig vissa lös-
ryckta italienska matvaror utan att för den skull uppleva någon förändring i 
mathållning eller måltidssed. Reklamen vid denna tid vände sig till en förmodat 
homogen skara konsumenter som kunde lockas av att varan var italienskt 
inspirerad men svensk tillverkad, smakrik men inte utmanande. Praktisk, snabb, 
billig och barnvänlig förväntades maten vara för att nå alla konsumenter oavsett 
ålder, yrke och socioekonomisk bakgrund. 

Den framgångsrika kombinationen av vetedeg, tomatsås och ost tillsammans 
med bilden av italienska måltider som otvungna, hemtrevliga och okonstlade 
nådde snabbt framgång. Detta var också en tid då industritillverkad mat koloni-
serade marknaden inte minst genom att den förknippades med höga krav på 
hygien i tillverkningen, jämn kvalitet och strikta produktionskontroller i 
rationaliserade fabriker. Kungsörnens spagetti och Felix djupfrysta pizzor till-
verkades enligt samma effektiva system som Volvobilar eller SKF kullager. 
Degbollar rullade på det löpande bandet och plattades till, fortsatte att rulla, 
tomatsås klickades dit, skinka lades på och ost och oregano ströddes på. Så 
rullade pizzorna vidare genom ugnen, plastades in, förpackades och frystes in. 
Varken reklamen eller producenten försökte undanhålla den mekaniska, 
repetitiva produktionen bakom denna matproduktion. Effektivitet och jämn 
kvalitet var de värden som främst lyftes fram. Reklamen vände sig huvudsakligen 
till kvinnor som antogs yrkesarbeta och som förväntades utnyttja sin tid så 
effektivt som möjligt. Husliga plikter behövde inte längre sätta käppar i hjulet för 
mödrars självständighet. Helt i linje med annan reklam från denna tid föreställde 
man sig att kvinnor ständigt försökte minimera sina arbetsbördor i hemmet. 

                                   
9 Resonemanget ligger i linje med diskussioner som förts inom kultur och samhälls-
vetenskaper och som framhåller att den senmoderna människan i västvärlden främst kon-
sumerar för att uttrycka identitet, inte för att täcka sina grundläggande behov. Se t.ex. Bjur-
ström et. al, 2000, Giddens, 2002, s. 102. 
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Tack vare ökad effektivitet utmålades den industriframställda maten som ett 
verktyg för kvinnors frigörelse.10 

Riktigt italienskt! 
I både studenternas berättelser och i medieskildringar understryks, som vi sett, 
tre egenskaper som centrala för den positiva upplevelsen av italiensk mat och 
måltider. Enkelhet tycks beteckna den otvungna atmosfär som omger mål-
tiderna. Tillvägagångssättet för att laga vissa rätter är komplicerat, kräver flera 
moment samtidigt och kan vara tidskrävande. Det finns också risker för miss-
lyckande. Hänvisningar till den rustika karaktären tycks koppla maten samman 
med föreställningar om en oförstörd bondekultur med hantverksmässiga 
tekniker som står i motsats till modern masstillverkad mat. Autenciteten kopplas 
samman med rena, färska råvaror som tillreds med omtanke till skillnad från 
”amerikansk skräpmat” och ”svenska halvfabrikat”. 

Äkta och riktig är för övrigt vanligt förekommande attribut i reklamen för 
produkter som associeras med italiensk matkultur och måltidsvanor. Det italien-
ska pastamärket Giovanni Rana tog draghjälp av italienkännaren Bo Hagström, 
som en svensk allmänhet har följt i SVT:s matprogramserie ”Solens mat”.11 
Boxaren Paolo Roberto anknyter också till samma associationer i sitt mat-
program på TV ”Primo Paolo” och i sina receptböcker ”Mina fastrars mat och 
Mina gästers mat, samt i recepten till de maträtter som han har lagat i TV4.12 
Kocken och restaurangägaren Alexandra Zazzi, som bland annat skrivit kok-
boken Zazzis mat: Med smak av Italien har också i olika medier förklarat för 
svenska radiolyssnare, TV-tittare och bloggare att det italienska köket rymmer 
mycket mer än pizza och pasta. I likhet med Hagström och Paolo Roberto fram-
håller hon kärleken till råvarorna: ”Det som är så fantastiskt med det italienska 
köket är framför allt enkelheten vid tillagningen och närheten till råvarorna och 
de naturliga smakerna”.13 

Dessa svenska exempel ingår i en framgångsrik internationell marknads-
föring som framhåller etniska markörer och utlovar en gemytlig (italiensk) mål-
tidsgemenskap. Den kommersiella exploateringen av det italienska är ett globalt 
fenomen som väckt stor förargelse hos Associazione Internazionale Ristoranti 
d’Italia (ARDI, Internationella föreningen för italienska restauranger). För att 
bemöta vad man uppfattar som ohederlig konkurrens och ren och skär förfalsk-
ning har kriterier för vilka restauranger som får kalla sig italienska utformats. 

                                   
10 Sociologen Boel Berner och etnologen Lissie Åström har i flera empiriska studier skildrat 
hur effektivitet och rationalitet introduceras för svenska husmödrar som tankefigurer under 
framväxten av den svenska moderniteten, se t ex Berner 1999, Åström 1999. 
 11 www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3082635.ece 
12 http://www.tv4.se/1.1125856/primo_paolo?episodeId=1.1164052 
13 http://www.bravardag.se/article/mat-och-kok/kok-och-vardag/frossa-i-italiens-ljuvliga-
smaker.aspx 
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Enligt dessa bör råvarorna vara italienska liksom tre fjärdedelar av de viner 
som serveras. Serveringspersonalen bör kunna förklara hur rätterna tillagats, vad 
de består av och hur de äts i Italien. Någon kypare måste dessutom kunna tala 
flytande italienska.14 Kontroverserna som följde ARDIs kriterier liksom olika 
protestaktioner mot utländska matinfluenser föranledde den amerikanska tid-
ningen Financial Times och den brittiska nätupplagan av Times att beskriva de 
starka reaktionerna som uttryck för ”gastronomisk nationalism”.15 Kan någon ha 
ensamrätt på begreppet italiensk mat? Jag finner denna kontrovers intressant för att 
den synliggör den mening som skapas när mat och etnicitet kopplas samman. Den 
öppnar också upp för vidare diskussioner om kulturell äganderätt. När är italiensk 
mat riktigt äkta? Vad gör en måltid italiensk? Vem har rätt att agera domare? 

Ett intressant exempel som fått konsekvenser i hela EU är osttillverkaren 
Nuova Castellis enträgna kampanj för att få till stånd en europeisk reglering av 
användningen av italienska ostnamn. Den generiska benämningen parmesan får 
endast användas för osten Parmigiano Reggiano tillverkad i Regio Emilia. Samma 
regel omfattar de populära ostsorterna Grana Padano, Gorgonzola, Mozzarella, 
Ricotta, Taleggio, Asiago, Pecorino och Quartirolo (Food Manufacture 2000).  

Italiensk mat – svensk marknadsföring 
Låt oss titta närmare på hur svensk marknadsföring av vissa födoämnen hän-
visar till italienskt ursprung eller till italienska egenskaper. Barilla är ett välkänt 
pastamärke som flitigt lanserar sina produkter som en fläkt från det riktiga 
Italien. Vad som annonseras ut är inte enbart en pastasort utan en känsla av att 
förflytta sig till en annan värld. När den lilla flickan i reklamen stoppar en far-
falle (pastafjäril) i munnen och blundar fladdrar hennes tankar iväg mot en 
lycklig familjegemenskap i en idealiserad italiensk stadsmiljö. Populära repre-
sentationer av denna art konstruerar vår vardagliga förståelse av vad det vill saga 
att vara italienare.  

I min följande diskussion kommer fokus att riktas mot bruket av det italien-
ska ur tre aspekter: som en konsumtionsvara, som ett tecken som alstrar olika 
innebörder i relation till andra tecken och som ett specifikt exempel på dagens 
etnifieringar. 

I samhällen som det svenska har mat och måltidsvanor kommit att dela 
många av de egenskaper som sägs utmärka människors identitetsarbete i det 
senmoderna samhället (Featherstone 2007). Idag rör sig individer ständigt 
mellan flera sociala miljöer. De använder sig av fler identifikationer än tidigare 
                                   
14 För närmare information om dessa kriterier hänvisas till:  
http://search.ft.com/s03/search/article.html?id=030829001771, samt:  
http://www.prodottiregionali.net/scheda/sito-50.html 
15 Hänvisningen till artikeln i Financial Times är hämtad från Girardelli 2004:308. 
Tillgängligt på internet: http://search.ft.com/s03/search/article.html?id=030829001771 
The Times Online. (31 January 2009). ”Italy Bans Kebabs and Foreign Food from Cities.” 
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generationer, vilket skapar en differentiering i ljuset av mångtydiga erfarenheter. 
Nya kunskaper och oväntade situationer tvingar individer att ta ställning till 
alternativa perspektiv och handlingssätt. Och det finns ett flertal konkurrerande 
råd om hur man ska hantera olika situationer och problem. Det för med sig att 
individen måste göra avvägningar och förhålla sig till olika valmöjligheter. Indi-
viduella livsprojekt, där konsumtion spelar en viktig roll i identitetsbygget har 
fått en framskjuten position. Samtidigt möjliggör den expansiva utvecklingen av 
global kommunikation av ord och bild, till exempel genom internet, att nya 
kollektiva identiteter kan uppstå oberoende av geografiska avstånd.  

Etnologisk forskning har länge uppmärksammat dessa aspekter och belyst 
samspelet mellan mat, måltid, identitet och samhälle (Se t.ex. Bringéus, 1988; 
Burstedt, 2001, Burstedt, Fredriksson och Jönsson 2006; Fjellström, 1990;  Nord-
ström, 1988; Salomonsson, 1979; Tellström, 2006). Vad som definieras som 
födoämnen, sätt att tillaga dessa, servering, konserveringstekniker, måltidsregler 
och etik är kulturellt bundet och förändras i takt med övergripande samhälls-
omvandlingar. Här visar forskningen att kosthållet både innehåller innovationer 
och seglivade strukturer som reproducerar mönster som inte längre är nöd-
vändiga för överlevnaden. Maträtter och måltidsseder kan laddas om med nya 
meningar och bli symbolladdade element i identitetsbyggen. 

Livsmedelsproducenter är inte sena att utnyttja detta i sina marknadsförings-
strategier och kopplar sina produkter och varumärken till ett visst etniskt och 
nationellt ursprung. Genom dessa praktiker omvandlas samtidigt ”det italien-
ska” till en vara som görs tillgänglig för konsumtion. Att köpa produkten fram-
står som en genväg till smaker och stämningar som kopplas till specifika kulturer 
och platser.  

Mat och måltider svarar således inte enbart på grundläggande naturbehov 
utan utgör i högsta grad ett socialt fenomen som skapar en länk mellan ”natur” 
och ”kultur”. Detta har dramatiserats kanske tydligast av den brittiska antropo-
logen Mary Douglas som hävdar att mat och måltider fungerar som ett språk 
genom vilket ett samhälle omedvetet uttrycker sin struktur (Douglas 1984). 

I dagens senmoderna Sverige är det möjligt att äta mat från världens alla 
hörn. Varken vad man äter eller när man äter är längre beroende av årstider och 
andra begränsningar som varit påtagliga för äldre generationer. Framväxten av 
välfärdssamhället, globaliseringen av livsmedelsindustrin och de snabba trans-
porterna av varor i vår tid har sammantaget bidragit till att frigöra mat och mål-
tider från tidigare kopplingar till överlevnad, näringsbehov, årstider, klimatzoner 
etc. I takt med denna friställning har mathållningens koppling till hälsa, estetiska 
värden, etiska ställningstaganden och njutning kommit i förgrunden när vi 
förhåller oss till föda. Det innebär att mat och måltid har fått en central roll som 
uttryck för individuell identitet. Numera förmodas ätandet inte enbart markera 
social, regional, religiös tillhörighet, utan förväntas artikulera personlig kreativitet, 
egenart och nyfikenhet. Ätandet är laddat med kulturell mening: människors  
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förståelse av vad som utgör bra mat och dålig mat formas i utifrån hälsomässiga, 
etiska och estetiska värdeomdömen. Människor använder sig av olika typer av 
argument hämtade från olika arenor när de talar om olika sorters mat (Stjerna 
2007:79).  

Så kan vi till exempel se hur spaghetti med köttfärssås kopplas till vardag, 
familjeliv och småbarn, olivolja kopplas till hälsa och föryngring, till trygghet, 
äventyr, lust, etc. Vissa måltider, födoämnen och maträtter associeras till sär-
skilda upplevelser och blir därmed metaforer som förtätar innebörder, vilket 
understryker de kommunikativa dimensioner som ryms i själva omnämnandet.  

Under 1990-talet förklarade matskribenter i svenska damtidningar att 
italiensk mat är mycket mer än pizza och pasta. Recept på bistecca alla valdo-
stana, risotto alla milanese och andra rätter togs upp för att ta läsaren ur före-
ställningen om att italiensk mat handlar om mer än olivolja, vitlök och tomatsås, 
som masstillverkad mat. Nu började man vända sig till en konsument som inte 
bara vill bli mätt för en billig penning. Man riktar sig till personer med god 
ekonomi och kulturella intressen. Maten beskrivs inte rätt och slätt som 
italiensk. Nu konstrueras i stället bilden av olika regionala kulturer, olika natur 
och kulturmiljöer, tilltalet är belevat och vänder sig till personer som redan är 
initierade: den beresta finsmakaren som uppskattar fina ursprungsmärkta 
råvaror utan att leta efter röda prislappar. Det är alltså en annan bild än de 
populära romantiserade kitschiga bilderna av gondoljärer och solnedgångar som 
nu målas fram. Råvarans kvalitet och autenticitet och det omsorgsfulla sättet att 
tillaga den sätts i centrum och beskrivs i termer av njutning. Det som räknas är 
det rena och det oförfalskade. 

Senmodernitet och autenticitet 
Vid sidan av de estetiska och kulturella distinktionsmarkörer som länkas till 
matkonsumtion har frågor om hur övergripande risker kopplade till storskalig 
produktion, hälsorisker, miljöförstöring och andra faror blivit överhängande i 
vår samtid. Under de senaste decennierna har matindustrin stått i fokus för en 
massiv kritik mot standardisering, fettinnehåll, socker, tillsatser och andra farliga 
kemikalier, och exploatering av människor och natur i tredje världen. Intresset 
för italiensk mat kan också sägas återspegla detta missnöje med matindustrins 
avigsidor och konsumenters krav på färska råvaror utan farliga tillsatser och ärligt 
producerade under rättvisa förhållanden. Här spelar olika krafter in: dels nya 
livsstilar med nya distinktionsmedel, dels samhällsdebatten om hållbar utveckling 
och konsumenters betydelse för att styra tillverkare mot en mer etisk produktion.  

Det autentiska får ofta beteckna det rena, det exklusiva och det smakliga. Men 
dessutom knyts även innebörder kopplade till trygghet, tillit och sundhet till 
födoämnen och mat som uppfattas som autentiska.   
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Sociologen Ulrich Beck betecknar vår samtid som att leva i ett risksamhälle 
där individen ständigt ställs inför en rad beslut kring sitt sätt att vara och leva 
som bär med sig både valmöjligheter och oanade risker.16 I det dagliga identitets-
skapandet brottas därför individer med föreställningar om tillit och risk som de 
måste hantera praktiskt för att klara vardagen. Att avgöra vad som är ”bra”, 
”dåligt”, ”nyttigt”, ”onyttigt”, ”rätt” och ”fel” i fråga om mat under sådana om-
ständigheter innebär ofrånkomligen att förlita sig på vissa födoämnen som tas 
för givna som ”pålitlig mat” samtidigt som andra matvaror betraktas med miss-
tro eftersom de befaras medföra olika risker. I intervjuerna kommer detta till 
uttryck när studenterna redogör för produkter som de undviker för att de antas 
innehålla kemiska tillsatser. De medger samtidigt att det är närmast omöjligt att 
ha fullständig kontroll över hela produktionskedjan när det gäller livsmedel. 
Men vissa producenter har de, av praktiska skäl, bestämt sig för att lita på både 
när det gäller storskalig matframställning och när det gäller ”naturlig” eller 
”ekologisk” mat. 

Det är anmärkningsvärt att det stundtals svåra avvägande mellan risk och 
tillit ingår i matberättelser som också utbrister i hyllningar av mångfald, indi-
vidualitet, självuttryck. Nya stilar, nya konsumtionsmönster, ett stort utbud av 
utländska matvaror, där frukter, grönsaker och kryddor lyfts fram som viktiga 
element med vilka individuell identitet kan uttryckas utåt. Det ligger i linje med 
tanken om att vara konsument har blivit en central erfarenhet i konstituerandet 
av självuttryck. Genom att välja bland ett stort utbud av konkurrerande alterna-
tiv blir det möjligt för konsumenter att betrakta sitt handlande i termer av val, 
kreativitet och identitet.   

Det finns också en kosmopolitisk kritik riktad mot en föreställd medelsvensk 
enögdhet. Den appellerar till kreativa, unga och uppåtsträvande storstadsmän-
niskor som vill utveckla färdigheter som gourmeter och som är trötta på det 
konventionella köket. Världsvana matvanor förknippas inte längre med till-
krånglade överklassmåltider. Utländska råvaror ses inte längre som konstiga 
inslag i livsmedelsbutiken. I studenternas berättelser kopplas intresset för den 
genuina, den naturliga och den hemlagade maten utan fusk samman med 
stadens välutbildade yngre vuxna. De tillskriver denna grupp en stor nyfikenhet 
för nya smaker och livsstilar.  

Det gäller inte minst marknadsföringen av Italien i TV-programmet Solens 
mat där tittaren får bekanta sig med kvinnor och män i svindlande vackra land-
skap, i bergsbyar och i fiskelägen. Programledaren Bo Hagström påminner i sitt 

                                   
16 Den tyske sociologen Ulrich Beck (2000) har i sin diskussion om risksamhället lagt fram 
tesen att de sociala och individuella problemen i de tillväxtorienterade industrisamhällena inte 
längre kan förstås i klasstermer. De sociala och ekonomiska skillnaderna har givetvis inte 
försvunnit i senmoderniteten, menar Beck, men de har i en allt större utsträckning indivi-
dualiserats. Detta förhållande hänger samman med den ökande betydelsen av konsumtion och 
kommunikation och den minskande betydelsen av tillverkningsindustrin som arbetsmarknad. 
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TV-program Solens mat att det är i de enkla köken som dessa människor 
tillreder de utsökta maträtterna och förklarar att själva tillagningen också är en 
viktig del av upplevelsen (Se även Hagström 2006). Tittarna får följa händelse-
rika besök i olika regioner för att på bondgårdar, fiskelägen och vingårdar före-
visas tillagningssätt på plats och delges geografiska hänvisningar som borgar för 
kulinarisk kvalitet.  

Toscana är den region som intar en särställning i bilden av Italien som en 
imaginär utflyktsplats för njutning. Det skapas en speciell blandning av 
föreställd tradition och individuell kreativitet. Sökandet efter autenticitet i den 
italienska maten löper parallellt med ökad tillgång på många italienska pro-
dukter. Varje livsmedelsaffär kan idag erbjuda många olika märken på olivolja, 
balsamvinäger, etc. Dean MacCannell hävdar att autenticiteten i det senmoderna 
samhället blivit en vara i sig:  

Modern man /…/ has been condemned to look elsewhere, everywhere, for his /…/ 
authenticity, to see if he /…/ can catch a glimpse of it reflected in the simplicity, 
poverty, chastity or purity of others.(McCallen 1989:41)  

Emilia-Romagna, regionen där Parmigiano-Reggiano osten, Prosciutto di Parma 
och balsamvinäger kommer ifrån beskrivs som den italienska matlagnings-
konstens ”bästa av det mesta”. Matresor anordnas som kombinerar… Passionen 
för mekanik och svaghet för snabba, vackra fordon har gamla anor i regionen 
Emilia-Romagna. Här föddes både Maserati, Ferrari och Lamborghini vilka idag 
symboliserar för hög teknologi, elegans och prestige. 

Detta område har ett gott rykte i Italien för här finns ”det bästa av det mesta”. 
Förutom några av världens förnämsta MC- och biltillverkare finns här även 
gastronomiska delikatesser och ett rikt kulturarv där medeltida fasader kan dölja 
toppmoderna institutioner. Huvudtemat på just denna unika resa i rese-
arrangören TEMA:s regi är bilar och motorcyklar skapade med hantverksskick-
lighet, stark känsla för estetik och nyskapande. 

Du får i sällskap av likasinnade besöka museum och privata samlingar vilka 
ståtar med sällsynta och unika exemplar av motorfordon som byggdes under 
1930-talet eller därefter. Eftersom Emilia-Romagna också anses vara det italien-
ska kökets hjärta får du naturligtvis även chansen att avnjuta såväl parmaskinka, 
parmesanost som finaste balsamvinäger.”17 

Populära svenska representationer av italiensk mat lägger alltså tonvikt vid 
autenticitet, kvalitet och livsnjutning. Enkelt och utsökt, hantverksmässigt tillverkad 
men hygienisk, exklusiv men ändå lättillgänglig. Kritiken mot globaliseringens 
effekter på matproduktion tar fasta på det faktum att de tillverkningsprocesser och 
arbetsförhållanden som döljer sig bakom matproduktionen osynliggörs. 

                                   
17 www.temaresor.se.tuinordic.com/.../mitt-tema--vackra-bilar-och-sinnrik-matkultur, hämtat 
2011-06-02. 
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Till skillnad från vad som gällde för ett par decennier sedan, ger dagens 
svenska bilder av italiensk matkultur intryck av att produkterna framställts för 
hand i liten skala. Det tycks som att såväl reklam, matprogram och studenter i 
sina beskrivningar bortser från den gigantiska mångmiljonindustri som ligger 
bakom lanseringen av italienska matvaror.  

På 1970-talet skapades förtroende genom matens industriella, hygieniska, 
effektiva produktion och helst skulle allt skötas maskinellt utan att någon män-
niskohand vidrörde maten. I dag byggs kvalitetsegenskaper upp på försäkringar 
om att maten kommer från familjegårdar, lokala producenter, specialiserade 
odlare och inte från anonyma marknadskrafter.  

Konsumera en annan kultur 
Etniskt laddad mat beskrivs ofta som ett exotiskt äventyr i ett annat land eller en 
annan tid. Beskrivningarna uttrycker inte sällan tanken om att tillagningen och 
ätandet av etnisk mat kan upplevas som ett symboliskt möte med ”Den Andre”. 
Maten blir inträdesbiljetten till en annorlunda värld, en annan stämning och 
möjligheten att pröva nya identiteter. Men etnisk mat är dessutom en viktig 
markör av gemenskap och skillnad för minoritetsgrupper. Likväl när etniskt 
laddad mat omvandlas till ett vardagligt fenomen för majoriteten, öppnas möj-
ligheten till kommersialisering av dess etniska bestämning. Den etniska prägeln 
frigörs från dess ursprungliga kulturella och sociala kontext och omvandlas till 
en global konsumtionsvara.  

I detta förvandlingsnummer spelar representationer en central roll i de kom-
munikativa strategier som skapar och förmedlar bilder av viss mat och av vissa 
måltidsvanor som andra gruppers autentiska kulturer. Konsumenten förväntar 
sig att finna drag av en ursprungligare (mat)kultur. Å andra sidan marknadsförs 
vissa matvaror som mer genuina och traditionstyngda.  

I reklamen används speciella färgkombinationer som sepiabruna minnes-
bilder som ska uttrycka känslan av genuin italienskhet. Men italiensk känsla är 
inte bara någonting reserverat för infödda italienare. Konsumtionen av vissa 
produkter, varumärken och stilar gör den tillgänglig för alla. Italienskhet i denna 
mening bör alltså inte förväxlas med etniska självuttryck, utan snarare som en 
symbolisk konstruktion av kulturella andra. Det innebär att marknadsföringen 
inte nödvändigtvis behöver ledas och iscensättas av etniska italienare. Företagen 
som tillverkar produkter behöver inte heller vara italienskt ägda och produkterna 
behöver inte heller vara tillverkade i Italien. Producenter som Barilla och andra 
erbjuder lågt prissatta och snabblagade alternativ till den mat som presenteras som 
”äkta”. Intressant att notera är dock att även dessa lågpris och massproducerade 
alternativ använder sig av samma kommunikationsstrategier som de exklusiva 
matproducenterna. Kommodifieringen av italienskhet följer samma tanketrådar 
oavsett om det gäller enkel vardagsmat som sofistikerad matlagning.  
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Till de mest uppenbara strategierna för att kommunicera italienskhet hör 
användningen av italienska ord eller travestering av ord som kan låta italienska. 
Under de senaste åren har väletablerade pastasorter som redan hade fått svenska 
benämningar som till exempel pastapennor, pastaskruvar, pastafjärilar, etc. fått 
byta till italienska benämningar som penne rigate, fusilli och farfalle. Italienska 
ord hör numera till de självklara begreppen i svenska mattidningar: antipasti, 
ricotta, panacotta, biscotti, panini ger en italiensk krydda som skulle utebli om 
svenska benämningar användes i stället.  

Italiensk mat omtalas som något som både produceras och konsumeras i 
kontrast till modernitetens avigsidor. Den är hemlagad, den får ta tid, den ägnas 
stor omsorg, den avnjuts i gott sällskap och den står i centrum för umgänget vid 
matbordet. I reklam och reseskildringar betonas att maten endast består av rena 
råvaror, som till exempel tomater som långsamt mognat i solen, pinjenötter från 
Toscanas vackert kuperade landskap och tryffel från Piemonte och att framställ-
ningen av matvaror präglas av stor omsorg och personligt engagemang från 
producentens sida. Ofta får man se en person som lugnt besiktigar odlingar eller 
framställer ostar på hantverksmässigt sätt. Det samma gäller måltiderna som 
intas i avspänd, glädjefull samvaro med familjen. Det är enkelt men smakfullt.  

Subtila associationer 
Förutom språkliga strategier utgör icke-verbala signaler viktiga byggstenar i 
konstruktionen av italienskhet i reklam och filmer. Tecken är alltid mer eller 
mindre ambivalenta, eftersom deras innebörd kan variera med sammanhanget. 
Men det är förmodligen denna ambivalens som får svenska konsumenter att 
uppleva vissa situationer som speciellt italienska.  

En analys av mattidningars bilder, italienska restaurangers inredningar och 
studenternas berättelser ger stöd för en tematisering av vissa subtila associa-
tioner som antas skapa ”italiensk stämning”. 

Kombinationen av färgerna rött, vitt och grönt som kännetecknar den 
italienska flaggan återfinns i logotyper, dekorationer, reklamblad och arrange-
mang av grönsaker i stilleben. Arrangemang av grönsaker i logotyper och som 
dekorationer, ofta arrangerade på ett sätt som motsvarar flaggans färguppställ-
ning med gröna salladsblad, vita vitlöksklassar och röda tomater, påminner 
konsumenten att maten har en specifik nationell koppling. Tomater är dessutom 
i sig en grönsak som förekommer i nästan all italiensk matlagning. Grönsakerna 
ger också intrycket av att maten består av ”rena”, ”hälsosamma” och ”färska” rå-
varor. Intrycket förstärks av den rustika inramningen. Okonstlad enkelhet signa-
lerar ärlighet, fräschhet och en lantlig karaktär. Det är i en sådan miljö som man 
också kan tänkas få äta genuina maträtter.  

I mattidningarnas bilder förstärks intrycken av rustikhet av miljöer med vi-
tkalkade väggar och stengolv, bordskivor av mörka träslag. Genomskinligheten i 
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stora glasburkar innehållande pastanystan, soltorkade tomater och pinjenötter 
talar om att man kan “se igenom” ärligheten i maten, här finns inget att dölja.  

Den avslappnade atmosfären i vilken mat tillagas och avnjuts förmedlar löftet 
om trivsel, familjesällskap, intimitet och sann vänskap. Vid en sådan måltid ska 
man vara sig själv utan den förställning som det offentliga livets krav ställer upp. 
Det handlar om uppriktigt umgänge i familjen och om att i goda vänners lag 
samlas kring mat och vin. De förväntningar som knyts till måltiden anknyter till 
myten om italienare som ett mat- och vinälskande folk som vet att sätta värde på 
sinnligheten vid matbordet. Måltiden bör kunna ta sin tid utan stress, med 
engagerad konversation och avkoppling. Italienska middagar beskrivs i såväl 
mattidningarnas reportage som studenternas berättelser som långa njutnings-
fulla evenemang i skarp kontrast till vardagens snabbmat.  

Vanligen så blir det nåt som värms upp i mikron på ett par minuter. Eller så 
sticker man in på McDonalds på väg till nånting. Det är sällan som det blir nåt 
riktigt. Men italiensk mat får ta tid. Det är en del av själva grejen att hälla upp ett 
glas vin åt sig, känna att man riktigt har landat och börja njuta medan man håller 
på (och gör i ordning maten), (Frida, 24 år, student). 

De flesta studenter gjorde samma kopplingar mellan italiensk mat upplevelse av 
tid, något som de i vardagslag upplever som en bristvara. 

I reklambilden anknyter tidstemat till bilden av en svunnen tid som flytt men 
som maten återupplivar. Vanligen sker detta genom att TV-tittaren får ta del av 
en persons resa i minnenas arkiv vilken gestaltas i en sepiafärgad värld full av 
nostalgi och romantik. Här finns en uppsättning bilder som ständigt återkom-
mer: ”familjen lyckligt samlade runt matbordet”, ”glädjen och öppenheten mot 
andra än den lilla kärnfamiljen”, ”romantik”, ”närhet”, ”samhörighet”, ”sponta-
nitet i umgänget”. 

Sofia och Niklas framhöll bilden av italienska måltider som ett överflöd av 
god mat och gott vin med många regionala specialiteter. 

Italien har ju en så rik och varierad matkultur och vanligt folk är praktiskt taget 
gourmeter. Det är så fantastiskt med det överflödet och gästfriheten och så alla 
generationer som kan umgås friktionsfritt. Barn och gamla får ju vara med. Det är 
inget konstigt med det (Sofia 26 år, student). 

Niklas som beskrivit på liknande sätt påminner sig om en scen som kunde vara 
tagen från en film.  

Det var säkert en slags fest för det var några som spelade musik med. Gummorna 
satt med och skrattade. Barnen sprang omkring på gårdsplanen. Långborden var 
överdådigt dukade med alla möjliga specialiteter. Vi stod på en liten kulle och 
bara tittade. Men så ropade de åt oss att komma ner och vara med. Alla var glada 
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och verkade tycka att det var helt naturligt att bjuda in ett par nyfikna utlänningar 
(Niklas 28 år, student). 

Studenternas berättelser sammanfattar ett flertal företeelser som i Sverige 
förknippas med italienska måltider: öppenhet som här understryks i den fysiska 
inramningen av måltiden på gårdsplanen, den lantliga enkelheten som inram-
ningen till den sofistikerade maten. Att den mat som serveras kräver speciella 
ingredienser och kunskaper för dess beredning. Inramningen består av lantlig 
enkelhet utan förkonstling. De starka familjebanden representeras av flera gene-
rationer som delar måltid och som ivrigt pratar och skrattar tillsammans. I 
studenternas bilder av ”det italienska” får gamla och unga umgås otvunget vid 
samma bord. Även känslorna mellan de som delar en måltid föreställs som äkta 
och beständiga genom att familjen hålls samman och utstrålar värme och sann 
glädje. Oförstördhet, enkelhet, sinnlighet och generositet lyfts fram som svunna 
värden som fortfarande hålls vid liv i den italienska matkulturen där måltiden 
blir en bekräftelse på dessa värden. 

Avslutning 
I denna artikel har ett flertal kulturella innebörder som kommer till uttryck i 
samtida svenska representationer av italiensk mat och matvanor diskuterats mot 
bakgrund av övergripande processer av globalisering och senmodernitet. Det 
undersökta empiriska materialet visar att föreställningar om italiensk mat och 
matvanor samt hur dessa brukas i svensk vardag har genomgått stora föränd-
ringar under de senaste decennierna. En tidigare uppfattning om italiensk mat 
som billig och snabbt mättande föda av ringa näringsvärde har ersatts av en 
mångsidig kännedom om exklusiva regionala produkter av hög kvalitet. Matens 
ursprung, dess framställning och exklusivitet tycks spela en betydande roll i sam-
tida identitetsbyggen som alltmer sätter den reflekterande individen i fokus. Här 
fungerar den variationsrika italienska matkulturen, med dess utpräglade 
regionala skillnader och dess hantverksmässigt framställda specialiteter som en 
tacksam källa att ösa ur i estetiseringen av vardagen och i hanteringen av risker 
med storskalig matproduktion. 

I linje med Becks resonemang har studenterna i sina utsagor gett röst åt en 
stigande oro för konsekvenserna av miljöförstöring, genmanipulation och oetisk 
djurhållning i matproduktionen. Globala hotbilder har också blivit risker har 
blivit en central fråga i samhällsdebatten. Vi har sett att studenternas äldre an-
höriga välkomnade den praktiska och snabbt mättande fabrikstillverkade maten 
med en känsla av utvecklingsoptimism under 1960- och 70-talen. Under de 
senaste decennierna har samhället successivt övergått i vad Beck rubricerar som 
ett individualiserat risksamhälle. Mot bakgrund av en utbredd oro för att statens 
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institutioner inte ska lyckas motverka alla risker intar det personliga ansvaret för 
att undvika farliga eller oetiskt framställda födoämnen en mer framträdande roll.  

Enligt Beck finns det en inneboende dubbelhet i situationen: Riskmedveten-
heten, den reflexiva processen och farornas globala betydelse kan dels bära med 
sig en känsla av maktlöshet. Men den kan också innebära en mer hållbar och 
etisk förnyelse av samhället, ur vilken nya livsmönster och konsumtionsformer 
kan växa fram.18 

Tendenserna gör sig gällande även i vår matkonsumtion, inte minst när det 
risker förknippade med massproduktion av livsmedel i form av miljögifter, 
hänsynslös djurhållning, långa transporter och ringa näringsvärde påtalas. Kriti-
ken av den industriframställda maten, ”skräpmaten” löper parallellt med fram-
hållandet av vikten av att gynna lokalt producerade råvaror och att slå ett slag för 
ursprungsmärkta varor som gärna får vara ekologiska.  

Studenterna betonar att matlagning i sig kan vara ett nöje. Om man är ledig 
och har tid, får maten gärna ta tid och beredas omsorgsfullt, vilket erbjuder 
möjlighet till självförverkligande. Att laga mat i lugn och ro medan man dricker 
gott i goda vänners lag tas upp som exempel på hög livskvalitet. Italiensk mat-
kultur liksom thailändsk nämns som särskilt goda och spännande kök att för-
djupa sig i. Ökad tillgång på råvaror, egna erfarenheter från resor, ingående kun-
skaper om olika tillagningsmetoder förvärvade genom teve, tidningar och vän-
kontakter tas upp som relevanta skäl till matlagningsintresset. De hänvisar 
således både till den ökade medvetenhet om farorna med maten och till den 
kulinariska upptäckarglädje som globaliseringen fört med sig. 

De studenter som deltog i denna studie utgör en löst sammansatt grupp av 
unga storstadsbor med högre utbildning. Annan forskning visar att kön, etnicitet 
och klass spelar stor roll för människors förhållande till mat och måltider.  Mitt 
intryck är att de intervjuade är medvetna om existerande motstridigheter i hälso- 
och kostråd. De är välinformerade om näringsvärdet i olika födoämnen och 
söker aktivt efter nya matrecept i tidningar och på internet. I intervjuerna fram-
kom också att de hyser farhågor för risker förknippats med storskalig mat-
produktion trots att de känner tillit till livsmedelsverkets förmåga att bedriva 
livsmedelskontroller. 

Studenterna visade nyfikenhet när det gällde att pröva på nya råvaror från i 
princip hela världen och de angav att de umgås i kulturellt heterogena vänkretsar där 
det ofta bjuds på nya maträtter. Mattrender verkar därmed vara ett vanligt inslag i 
deras vardag. Om detta beror på att studien genomförts i Stockholmsregionen eller 
att jag just råkat intervjua studenter som har ett särskilt intresse av matfrågor vill jag 
låta vara osagt. Det är under alla förhållanden, värt att notera att de skilda material-

                                   
18 En tanke som han delar med bl a Beck, Ulrich, Lash, Scott och Giddens, Anthony, 1994 men 
också med Thomas Ziehe, 1993. 
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kategorier som jag undersökt visar på samma påtagliga förändringar över tid i fråga 
om hur italiensk mat uppfattas och brukas i det egna identitetsbygget. 
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8. ”Äta ute” – måltidsupplevelser på  
restaurang för personal och gäster  
Exempel på forskningsperspektiv inom ämnet 

måltidskunskap vid Örebro universitet 

Inger M Jonsson 
 
Restaurangnäringen är en växande sektor Sverige. Enligt en rapport från Turis-
mens utredningsinstitut/TUI är Sverige ett relativt okänt och ännu oexploaterat 
turistland. För att utveckla besöksnäringen behövs investeringar i förbättrad 
kvalitet på befintliga turistiska produkter och tjänster. Att satsa på denna sektor 
kan utveckla en ny platsbunden basnäring med jobb över hela landet (TUI, 
2010). Hotell- och restaurangbranschen är en del av turismen med de tre del-
branscherna hotell-och konferens, vandrarhem och camping samt restauranger 
som alla är mycket beroende av turismen. En fjärde delbransch är personalmat-
salar och catering vilken eventuellt inte är lika turismberoende (Cronholm, 
Hedlund, 2005). Ibland talas det i Sverige om ”besöksnäringen” som synonym 
med turism, det vill säga människors aktiviteter när de reser till eller vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer 
eller andra syften (TUI, 2010). Ett annat begrepp, måltidsturism återfinns allt 
oftare i diskussioner om turismsatsningar och destinationsutveckling (Mossberg 
och Svensson, 2009).  

Internationellt benämns hotell- och restaurantsektorn, Hospitality industry. 
En möjlig definition av hospitality/värdskap för detta område kan vara ”the 
provision of food and/or drink and/or accommodation in a service context” 
(Lashley 2000). Ett forskningsperspektiv inom måltidskunskapen vid Örebro 
universitet är hospitality eller med den svenska benämningen värdskap (Örebro 
universitet, 2010). Inom perspektivet värdskap finns en avhandling publicerad 
(Hansen, 2005) och ytterligare en är i slutfasen där delar redan är publicerade 
(Walter, 2008a, b,) (Walter et al, 2010) (Walter, Edvardsson 2010), dessutom 
finns ett pågående projekt om värdskap på hotell förutom de i slutet av detta 
kapitel presenterade forskningsprojekten om arbete och liv på restaurang. Syftet 
med detta kapitel är att belysa forskning om arbete och liv med restaurangmål-
tiden i fokus som en del av forskningsperspektivet hospitality/värdskap i ämnet 
måltidskunskap. 
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Bakgrund och anknytning till restaurangbranschen 
Utgångspunkten för dagens forskning är framväxten av ett nytt ämne, måltids-
kunskap som sedan 20 år tillbaka finns på grundutbildningsnivå1 och på 
forskarutbildningsnivå sedan 2002 (Gustafsson, 2002). Utbildningen/ämnet 
utlokaliserades från Högskolan i Örebro, numera Örebro universitet till Gryt-
hyttan2 med uppdraget att ”uppmärksamma restaurangverksamhetens estetiska 
sida i både teori och praktik”. Med tillägget att ”En sådan högskoleutbildning 
har ett klart värde för den svenska restaurangnäringens förmåga att locka 
besökare till vårt land” (Sveriges riksdag 1991/92 ). Initialt var idéerna om ett 
sådant nytt högskoleämne kontroversiella. Varför behöver något så praktiskt 
som matlagning på restaurang teoretiseras frågade man sig både inom den aka-
demiska världen och i restaurangbranschen? Vad har något så praktiskt att göra i 
den teoretiska sfären? Varför räcker det inte för lärlingen med mästarens 
praktik? Aktuella frågor idag då nysatsningar inom turismen pekar på behovet 
att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster inom sektorn ((TUI, 2010). 

Ämnet måltidskunskap vilar på flera former av kunskap, vilket slogs fast i 
installationsföreläsningen för den första professuren ”begreppet kunskap istället 
för vetenskap är medvetet valt för att förena vetenskap, hantverk och konst i 
utbildning och forskning”(Gustafsson, 2002). Den praktiska kunskapen i ämnet 
lyfts fram vid Örebro universitet, och i den erfarenhetsmässiga kunskapen finns 
tradition och yrkesstolthet som bildar basen för grundutbildningen. Den 
praktiska kunskapen, eller hantverket räknas därför som en av tre för utbild-
ningen grundläggande kunskapsformer. Ur hantverket eller produktionssättet 
som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen (National-
encyklopedin, 2010), har en mångvetenskaplig bredd av vetenskapliga perspektiv 
med fokus på måltid växt fram och representerar idag den andra grundläggande 
kunskapsformen, vetenskaplig kunskap/teori (Gustafsson och Jonsson, 2004). 
Det kan vara svårt att dra någon tydlig gräns mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper eftersom de flesta verksamheter innehåller någon form av både det 
praktiska kopplade till utförande och det teoretiska kopplade till insikt där 
människan inser och förstå olika förhållanden och utför olika uppgifter. Det är 
proportionerna som varierar (Liedman, 2001, SOU, 2000) .  

Ett vardagligt synsätt är att förknippa teori med tänkande vilket antas sitta i 
huvudet medan praktiken, handlingen finns i kroppen eller händerna (Gustavs-
son, 2002). En utmaning i ämnet måltidskunskap är därför att ge de studenter 
som tidigare varit verksamma i arbetslivet möjlighet att reflektera över de 
praktiska erfarenheter de har med sig eller skaffar genom att arbeta parallellt 
                                   
1 Idag benämnd måltidskunskap och värdskap för grundutbildningen. 
2 Högskoleutbildningen och ämnet startades 1990 och lokaliserades till ”Grythyttan” som 
kommit att bli ett eget varumärke inom gastronomin. Hit flyttades 1994 den svenska 
paviljongen från världsutställningen i Sevilla och blev utbildningslokaler samt turistattraktion.  
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med sin utbildning och hur dessa kunskaper med hjälp av högskolan kan bli 
reflekterad kunskap, det vill säga mer än bara en händelse (Josefsson, 2001). 
Kanske är det så att kunskap är något som aldrig blir färdigt och uppmärk-
samheten, närvaron i världen tillsammans med andra människor är en viktig 
del? Filosofen Bengt Molander menar att kunskap inte är ”ren” utan att känslor, 
engagemang också hör till för att göra det bästa för människan i arbete och 
utbildning (Molander, 1998). På grundutbildningsnivån har Örebro universitet 
”breddat” ämnet måltidskunskap till att bli måltidskunskap och värdskap för att 
i teori och praktik förankra uppmärksamheten och engagemanget för 
gäster/kunder/besökare i hotell- och restaurangbranschen, hospitality industrin 
(Örebro universitet 2007).  

Att bli en del av det akademiska landskapet innebar för det nyetablerade 
ämnet under 1990-talet följdriktigt att en tydlig teoretiskkunskapsuppbyggnad 
med alla tre kunskapsformer i åtanke. Anknytningen till restaurangbranschen 
kom från ett mångårigt samarbete med några av vårt lands då ledande kock-
profiler, vilket bland annat resulterade i den vid tidigt 1990 tal banbrytande 
Akademiens kokbok (Klein och Gustafsson, 1989) med sinnligt vackra bilder 
arrangerade av en konstnärs hand, samt smakfulla recept till näringsberäknade 
gastronomiskt fulländade måltider. Här beskrivs tidigt den tredje kunskaps-
formen; den estetiskt gestaltande, vilken i kombination med det praktiska och det 
teoretiska ger tre former av kunskap, sammantaget en medveten kokkonst, 
senare även benämnd medvetet kök, medveten måltid (Gustafsson och Klein, 
2004, Klein och Gustafsson, 1997, Gustafsson och Klein 2007, Örebro universi-
tet, 2009). Detta är ett perspektiv som präglar utbildningen även idag, även om 
det hållbara synsättet för en etisk produktion och konsumtion numera är en 
ytterligare del av denna medvetenhet. Idag beskriver vi det som att forskningen i 
måltidskunskap tar sitt avstamp i teori/vetenskap och hämtar inspiration och 
forskningsfrågor från praktisk kunskap inom restaurang- och hotellbranschen 
liksom näraliggande verksamheter. Det mångvetenskapliga ämnet på forskarnivå 
benämnt måltidskunskap (Culinary Arts and Meal Science) bedriver forsk-
ningssamverkan med andra områden och ämnen. Forskningsfokus är idag fyra 
perspektiv sensorik, livsmedelshygien, estetisk gestaltning samt hospitality/-
värdskap (Örebro universitet, 2010).  

Restaurangbranschen som forskningsarena 
Att äta ute definieras av Warde och Martins i boken Eating out som att äta 
utanför hemmets arena (Warde och Martins, 2000), något helt annorlunda än 
hemmamåltiden, att likna vid något exotiskt annorlunda (Ashley et al, 2004). 
Redan på 1960 talet diskuterade Campbell-Smith restauranggästers upplevelse 
av det som kom att benämnas måltidsupplevelse, meal experience. En helhets-
upplevelse av en måltid på restaurang, där många fler dimensioner än maten och 
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drycken blir del av gästens totala upplevelse och ligger till grund för en modell 
för bedömningar av måltider som utvecklats inom måltidskunskapen 
(Gustafsson et al, 2006). Att vara gäst, att besöka en restaurant är en del av det 
urbana livet idag, ett sätt att visa upp sig och bli sedd, ett slags performance eller 
synligt ätande med många betraktare (Bell och Valentine 1997, Finkelstein 1998, 
Morgan, Watson och Hemmington 2008). Produkten som ska säljas flätas ihop 
med kultur, ekonomi och känslor och värderas på grund av sina upplevelsekvali-
teter, menar en tidigare gästprofessor i måltidskunskap i flera publikationer om 
marknadsföring (Mossberg, 2003, 2006) med förankring i den numera klassiska 
skildringen av Pine och Gilmore gällande ”The Experience Economy” (Pine och 
Gillmore, 1999) och exemplifierar detta med bland annat exemplet måltids-
turism i Västra Götaland (Mossberg och Svensson, 2009).  

De restauranganställda ansvarar för gestaltningen av en måltid och de står i 
centrum för att arrangera hela restaurangupplevelsen. De har ett arbete som ofta 
blir ett sätt att leva, dygnet runt med ett snabbt tempo och obekväma arbetstider. 
En livsstil som på samma gång ger snabb återkoppling och känsla av att vara en 
del av ett flow då det krävande tempot döljs bakom kulisserna. Belöningen är 
gästernas belåtenhet vid framträdanden (performance’s) i restaurangmatsalens 
upplevelserum (Csíkszenmihályi 1996, Fine 1990, Goffman 2000/1959). En nu-
mera klassisk studie är Arli Russel Hochschild’s bok The Managed Heart (Hoch-
schild 1983, 2003) som behandlar känslor i arbetslivet och bland annat särskilt 
diskuterar hur kvinnor i serviceyrken förväntas visa upp ständigt leende 
ansikten. Numera är det gastronomiska fältet ständigt synligt i medierna med en 
glamorös framtoning och branschen lockar unga män och kvinnor ofta utan 
yrkesutbildning till kortare anställningar – genomgångsyrken på väg till något 
annat (HRF 2002).  

Bilden av restaurangsektorn har som tidigare nämnts en ljus sida sett som en 
del i den nya tillväxtsektorn besöksnäringen – där antalet arbetstillfällen för-
väntas öka kraftigt (TUI, 2010). I en kartläggning av alumnstudenter inom 
gastronomisk utbildning i Sverige träder en bild av vad som kan kallas ”den nya 
gastronomin” fram. Där lyfter man fram att det finns ett tydligt behov för 
branschens kritiskt reflekterande framtida ledare att det finns utbildning på hög-
skolenivå. Betydligt fler yrkesroller än servitörens och kockens synliggörs 
(Jönsson och Tellström 2009). Ett annat intressant fenomen är att man lyfter 
fram att det finns ett behov i den offentliga sektorns måltidsverksamhet att få 
stöd från restaurangbranschens, den kommersiella sektorns kockar med kun-
skaper om råvaror och smakkombinationer. Den engelske kocken Jamie Oliver 
är den samtida förebilden bland annat för sitt internationella engagemang för 
bättre skolmat. I en studie av studenters tankar om sina framtida yrkesliv målas 
en positiv bild upp där deras kunskaper om måltider blir användbara tillsam-
mans med både Spa-konsulentens klienter, idrottslärarens elever och dietistens 
patienter i en gränsöverskridande kunskapsförmedling (Jonsson, 2009). 
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Den mörkare sidan är att det är möjligt att det är de outbildade som antas bli 
anställda i den nya utvecklingen av turismen (TUI, 2010) även om det också 
talas om att satsa på kvalitet och utveckling. Detta kan ställas i relation till den 
studie av arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen som gjorts i en 
svensk avhandling, då arbetsprocessen uppmärksammas som grunden för 
skapandet och återskapandet av ojämlikheter såsom ojämlika sociala relationer 
av klass, kön, sexualitet och etnicitet (Mulinari 2007). Hotell- och restaurang-
facket verifierar att restaurangbranschen drar till sig unga människor utan 
arbetslivserfarenhet, människor med olika etnisk bakgrund och många homo-
sexuella (HRF 2002).  

Forskning om sociala processer i restaurangsektorns arbetsliv kan på sikt 
förstärka och förbättra arbetsmiljön och att belysa området ur ett genus- och 
jämlikhetsperspektiv via de studenter som efter sin universitetsutbildning går ut 
i arbetslivet i ledande positioner eller kommer att arbeta som lärare inom gym-
nasieskolor och KY-utbildning/Yrkeshögskola. Utgångspunkten för de här nedan 
beskrivna fyra projekten är att ringa in restaurangsektorn som ett prioriterat 
område för forskning med samhällsvetenskaplig bas inom ämnet måltidskunskap. 

Fyra studier om arbete och liv i restaurangbranschen 
Fyra studier med restaurangmåltiden som nav, söker förstå personalens och 
gästernas upplevelser och roller. Två forskningsprojekt är redan genomförda och 
avrapporterade: Det första projektet undersökte personalens förhållanden och 
var ett pilotprojekt ”Genus på krogen” (Pipping Ekström, 2006, Jonsson et al 
2008) där arbetsvillkor och genusproblematik i restaurangmiljö undersöktes 
genom observationer och samtal/intervjuer med kvinnor och män angående 
positionering och samarbete på en förstaklassrestaurang. Forskarteamets olika 
kompetenser inom måltidskunskap var folkhälsoarbete, samhällsvetenskap och 
sociologi samt mångårig erfarenhet och ledarskap inom restaurangbranschen, 
vilket innebar att samtliga tre kunskapsformer var representerade. Här följer en 
kort sammanställning av resultaten: ”Vi fann fyra nycklar till förståelse av 
positionering och samarbete hos personal på restauranggolvet: Mentorskap: De 
förebilder som fanns var enbart homosocialt manliga (se Lindgren 2001). Det 
gamla systemet med lärlingar och mästare gav tillträde enbart för de unga 
männen, de unga kvinnorna såg ingen möjlighet till avancemang inom det 
område de nu arbetade i och var passionerat intresserade av Yrkesbenämningar: 
Benämningarna av arbetstagarna har förändrats över tid vilket också visas i 
amerikansk forskning (Hall 1993). Benämningen servitör innefattar på svenska 
en befattning med högre status medan servitris är en kvinnlig person som enbart 
serverar, men inte utövar något hantverk. Arbetskläder: Klädkoder visade sig 
vara ett sätt att inkorporera könsbetydelse i arbetet.  
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På den studerade krogen är servitörerna kvinnor valda för sitt mjuka sätt men 
klädda i manlig dress med många lager tyg från topp till tå för att dölja alla 
kvinnliga attribut. Mat- och vinkunskap: Kockens nuvarande höga status har 
samband med att mathanteringen, hantverksskickligheten på 1980-talet flyttades 
från matsalen till köket. Det handlar om ”perceptions of skills”, att restaurang-
köket är en manligt könsmärkt miljö med maskiner, råvaror och personal (La 
Pointe 1992, Lundqvist 2006). Servitörernas möjlighet är idag att ta tillbaka sina 
positioner genom att bli kunniga inom vinhanteringen, som ses som ett hant-
verk där skicklighet är grunden. Resultaten av intervjuerna i pilotstudien visade 
också på att det är angeläget att studera hur arbetslivsvillkor och livsvillkor 
hanteras av de i branschen sysselsatta” (Jonsson och Pipping Ekström, 2008, s4).  

Den andra studien, Solodining var ett projekt som handlade om ensamma 
gästers upplevelse av att äta ute på en bättre restaurang, något som visade sig 
vara en internationellt intressant fråga beskriven inte bara i Sverige utan också 
internationellt (Bahr Bugge och Lavik 2007, Heimtun 2007 och Bruni, 2006). 
Restaurangbesök är idag en internationell trend där många olika grupper av 
människor söker sig utanför hemmet för att äta på olika typer av restauranger, 
ibland under semesterresor. Ett stort antal människor lever idag i singelhushåll 
eller är tillfälligt ensamma. Många av dessa personer är kvinnor som vill ta del av 
det urbana restaurangutbudet som privatpersoner eller i tjänsten och är beredda 
att betala för sig. De vill bli väl behandlade och känna sig välkomna och bekväma 
i restaurangrummet, detta är likväl fallet med ensamma män på restaurang. 
Genom att se på forskning om rum inom kulturgeografi problematiserades 
mäns och kvinnors tillgång till det offentliga rummet eller platsen. Här finns 
forskning som pekar på att det pågår en könsmärkning eller genderisering i 
staden där stråk och större platser, miljöer har ett tydligt genus, som till exempel 
varuhus, museer och förortsmiljöer (Forsberg, 2005, Friberg, 2005, Ganerz, 
2005). Forsberg pekar också på att en som hon säger omgenderisering kan ske då 
en på dagen kvinnligt kodad miljö på natten istället blir manligt kodad, detta 
innebär att i offentliga rum kan det vara av vikt att inte vara på fel plats vid fel tid 
(Forsberg, 2005). En anekdot är Tage Danielssons betraktelse från 1965 ”Ensam-
ma damers söndag” om kvinnors närvaro på restaurang och möjligheten att i 
lugn och ro läsa hela Aftonbladet, utan blickar och skamliga förslag från över-
förfriskade manliga gäster (Danielsson, 1965). Solodiners är på 2000-talet en 
potentiellt ekonomiskt viktig grupp för restaurangbranschen. Studien innehöll 
en observationsdel där forskarna som undersökningsobjekt besökte välrenom-
merade restauranger i svenska storstäder samt en diskussion med kvinnor i 
karriäryrken som många delgav sina egna positiva och negativa upplevelser av 
att försök att finna sig tillrätta utan någon att dela måltiden med på restaurang. 
(Pipping Ekström och Jonsson, 2007a, 2007b) (Jonsson, Pipping Ekström, 2009)  

Fortfarande pågår det tredje projektet som är en studie om Arbetsliv och livs-
villkor för kvinnor och män i en växande restaurangbransch med avsikten att 
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fördjupa och vidga studien Genus på krogen om personalens förhållanden 
genom att undersöka fler restauranger men också restaurangernas olika arenor. 
Det övergripande syftet är att ge underlag för utbildningsinsatser på olika nivåer 
för att förbättra arbetslivsvillkoren i restaurangbranschen. Studien har ett genus- 
och jämlikhetsperspektiv för att synliggöra arbetslivs- och livsvillkor för kvinnor 
och män i arbete på restaurang både i yrkes- och privatliv/familjeliv (Jonsson, 
Pipping Ekström, 2008). Anknytningen till genusforskningen kan också sägas 
bidra till teoriutvecklingen för forskningen inom måltidsområdet (Vetenskaps-
rådet 2005).  

Det fjärde projektet pågår parallellt och handlar om kvinnliga kockar i en 
restaurangbransch som fortfarande kan betecknas som manligt kodad. Studien 
undersöker hur kvinnorna tänker om sin yrkeskarriär och sina möjligheter till 
avancemang, hur de syns eller inte syns i medierna och vilka möjligheter som 
finns att kombinera yrkesliv- och familjeliv.  
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9. Kontextens betydelse för måltiden 

Mia Prim 
 
En jordbruks- och livsmedelsforskning som gynnar lyckad produktutveckling 
inom såväl livsmedelsindustri som restaurangnäring är viktigt för verkställandet 
av regeringens satsning Sverige – det nya matlandet.1 Detta ger svenska företag 
möjligheter att bli bäst i Europa på mat, en djärv vision i en region med många 
konkurrenter.  

För att driva en innovativ produktutveckling krävs kunskap om produkt och 
konsument, men även kunskap om mötesplatsen för dessa två då den påverkar 
konsumentens val och upplevelse. För att avgöra om en produkt är innovativ 
och vinstgivande krävs kunskap om de kontextuella faktorer som präglar mötes-
platsen för produkt och konsument.  

Vilken är då mötesplatsen? Eller rättare sagt mötesplatserna, för ofta möter 
konsumenten produkten i ett antal kontexter. Om vi har en produkt från livs-
medelsindustrin i åtanke och dess möte med konsumenten kan första mötet vara 
en marknadsföringsåtgärd. Konsumenten möter reklam i en viss kontext. Det 
andra mötet kan vara med förpackningen i kyldisken i butiken, det tredje vid 
förberedelser/tillagning, det fjärde vid själva konsumtionen och det femte efter 
konsumtionen, vid hanteringen av matrester. För en restaurangmåltid ser 
mötena annorlunda ut eftersom det är restauratören som kontrollerar en större 
del av gästens upplevelse under besöket genom bland annat rummets design, 
dukning samt interaktion med personalen. 

Eftersom konsumenten/gästen möter produktens olika skepnader i olika kon-
texter ska vi titta närmre på vad kontextbegreppet innefattar och hur forskare har 
påvisat att det påverkar måltidsupplevelsen samt vilka konsekvenser detta får.  

Vad är kontext? 
Begreppen situation och kontext används på liknande vis av livsmedelsforskare. 
Båda begreppen refererar till en del i ätandet som inte är avhängigt personen 
som äter eller den specifika maten som äts (Bisogni m.fl. 2007). Definitionerna 
av måltidskontexter som getts under årens lopp har varierat beroende på forsk-
ningens inriktning, analysnivå samt forskningens syfte. Tydligt är att måltids-
                                   
1 Se www.matlandet.se 
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kontexten är en viktig faktor som påverkar valet av mat, vårt ätande samt 
slutligen måltidsupplevelsen. 

Enligt Belk (1974) är situationen/kontexten ”alla de faktorer som är speciella 
för en tid och plats för en observation, där faktorerna inte är resultatet av en 
kunskap om konsument eller produkt, och som har en påvisbar och systematisk 
effekt på nuvarande beteende.” 

Kontextens påverkan av måltidsupplevelsen  
Många faktorer påverkar vår måltidsupplevelse, som är en mycket komplex 
historia. En faktor som påverkar är våra förväntningar och en förväntning som 
inte stämmer överens med verkligheten kan få olika konsekvenser för vår upp-
levelse beroende av hur pass stor skillnaden är mellan förväntad och faktisk upp-
levelse. En liten skillnad kan vi ’trolla bort’ i medvetandet men en stor negativ 
skillnad kan skapa aversioner. Utseendet på en måltid kan såväl lyfta som för-
störa hela upplevelsen. I ett försök från 1973 (Wheatley) serverades en grupp 
bedömare en köttbit, pommes frites och ärtor i ett laboratorium. De åt med god 
aptit. Efter ett tag förändrades belysningen i lokalen och det visade sig att köttet 
blev blått, pommes fritesen gröna och ärtorna röda. Bedömarna började då att 
må fysiskt illa. Förväntningar om kontexten kan påverka på liknande sätt. Låt 
oss ta en närmre titt på hur fysisk miljö, social miljö och lämplighet påverkar. 

Fysisk miljö 
Valet av mat påverkas av platsen där maten ska ätas (Meiselman m.fl. 1988). 
Edwards m.fl. (2003) visade hur acceptansen för en maträtt varierade avsevärt 
med var den serverades. Samma maträtt fick högre betyg när den serverades på 
en finare restaurang än när den serverades i en institutionell miljö. Försöket 
visar att olika högt ställda förväntningar på maten i olika kontexter, till exempel 
en snabb lunch på jobbet eller ett helgbesök på en finare restaurang, påverkar 
vårt omdöme om måltiden så mycket att preferensen för samma maträtt i olika 
kontexter skiljer sig signifikant.  

Vilka kontexter är då vanligast förekommande för konsumtion? Holm (2001) 
visade i en stor nordisk studie att ätandet i de nordiska länderna huvudsakligen 
sker i hemmet. Hemmets fysiska miljö borde således vara av stort intresse för de 
aktörer som producerar måltider för konsumtion i dessa miljöer. Samma 
undersökning visade att de flesta som äter på arbetsplatsen gör detta i särskilda 
personalrestauranger eller i lokaler avsedda för raster. När Ahlgren, Gustafsson 
och Hall (2005) studerade konsumtionen av färdigmat fann de att respon-
denterna hade olika avgörande skäl till att välja färdigmat beroende på i vilken 
situation de skulle äta. De som åt färdigmat på arbetsplatsen, tillsammans med 
kollegor, ansåg att den viktigaste anledningen till att de åt färdigmat var att de 
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var under tidspress. Färdigmatskonsumtion i hemmet, var däremot främst moti-
verad av olust till matlagning. 

Sobal och Wansink (2007) sammanfattade befintlig forskning om hur födo-
intag, fetma, hälsa samt val av livsmedel påverkades av fyra olika matmiljöer i 
mikroskala, som de kallade köksmiljö (engelska: kitchenscape, ex. rummet), 
bordsmiljö (Eng: tablescape, ex. möbler), tallriksmiljö (engelska: platescape, ex. 
behållare, redskap) och matmiljö (engelska: foodscape, dvs. objektet). Köks-
miljön (kitchenscape) konstaterades påverka intaget av livsmedel genom till-
gänglighet, mångfald och synlighet för livsmedel, bordsmiljön (tablescapes) 
genom sort, mängd, och tillgänglighet, tallriksmiljön (platescape) genom portion 
och/eller förpackningsstorlek, arrangemang av bestick, och måltidsmiljön (food-
scape) genom livsmedlens former och strukturer. Slutsatsen av Sobal och 
Wansinks studie var att det borde vara möjligt att påverka födointaget genom att 
omforma dess fysiska kontext. 

Pliner och Zec (2007) fann att individer som åt i en ‘riktig måltidskontext’, 
med maten serverad i en särskild och välkänd ordning, sittandes vid ett bord 
med maten serverad på tallrikar, med vanliga bestick, erhöll en högre grad av 
mättnadskänsla än individer som åt samma mängd mat i en ’icke-riktig måltids-
kontext’. De resultaten har föreslagits ge empiriskt stöd till att ge personer satta 
på diet rekommendationer att sitta ner vid ett bord med lämpliga rätter, tallrik 
och bestick istället för att äta stående. 

Något som ofta räknas in i den fysiska miljön är närvaron av medier. Under 
måltiden är det vanligt att vi bedriver annan verksamhet än att äta, till exempel 
att vi ser på TV, lyssnar på radio eller läser (Holm 2001). Att se på TV har visat 
sig vara kopplat till en ökad måltidsfrekvens (Stroebele och de Castro 2004) och 
musik har visat sig påverka både födointag och måltidens varaktighet. Blotta 
närvaron av musik leder till ett ökat livsmedelsintag (Stroebele och de Castro 
2006). Långsam musik påverkar oss att äta långsammare och har även en 
inverkan på hur mycket vi konsumerar när vi besöker barer (Milliman 1986) och 
restauranger (Caldwell och Hibbert 2002). Långsam musik har visats resultera i 
högre barnotor och högre restaurangräkningar. 

Social miljö 
Förutom att platsen för måltiden är viktig att känna till för att skapa en helhets-
upplevelse av en måltid, är det viktigt att veta i vilket sällskap den ska avnjutas. 
En måltid är en social händelse (DeVault 1991). Det har visats att den sociala 
miljön kan såväl öka som minska livsmedelskonsumtionen. Måltider har för-
ändrats med tiden men måltiden är fortfarande för många något vi gärna delar 
med någon annan. Forskningen kring måltidsmönster har visat att närvaro av 
andra påverkar en rad olika faktorer. De Castro (1994) visade att måltider som 
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åts tillsammans med familjen var större och pågick längre än måltider som åts 
utan sällskap. 

I en studie av DeVault (1991:48-49) beskrevs hur informanterna idealiserade 
sina versioner av familjens mat, men samtidigt var det tydligt att de strävade 
efter att göra måltiderna till något särskilt, en händelse där familjen träffas. 
Social påverkan har visat sig vara bland de mest kraftfulla yttre faktorer som 
påverkar hur mycket mat som konsumeras. Forskare har funnit att det finns en 
socialt underlättande effekt, vilket resulterar i att vi äter mer under en måltid 
med fler personer (bl.a. Clendenen m.fl. 1994, de Castro 1994, Pliner m.fl. 2006). 
Ju fler vi äter med desto längre tid tar också måltiden. Tycker vi om dem vi äter 
tillsammans med så äter vi mer än om vi äter med någon vi inte känner 
(Clendenen m.fl., 1994; de Castro, 1994). Däremot är förhållandet mellan social 
miljö och preferenser för mat mindre tydligt (Meiselman 1996).  

Det har också gjorts studier på modelleringseffekten. När en individ äter med 
personer som äter mycket mer än de normalt själva gör så anpassar de sig till det 
beteendet (Pliner och Mann 2004, Roth m.fl. 2001). Äter vi med någon som 
bantar så äter vi således mindre. Det är väl känt att den ätande individens genus 
påverkar mängden mat som äts. Kvinnor äter till exempel mindre mat när det 
finns en önskan om att framhäva sin femininitet (Chaiken och Pliner 1987, Mori 
m.fl. 1987). Det är tydligt att det sociala samspelet under måltiden påverkar våra 
konsumtionsmönster. Prim m.fl. (2007) visade att i de fall när social samvaro 
inte var möjlig under middagen så tittade informanterna ofta på TV med 
förklaringen att det var ett sällskap. TV-tittande har, som nämnts, visats vara 
kopplat till en ökad måltidsfrekvens (Stroebele och de Castro 2004). Resultaten 
visar också att sällskapets storlek inverkar positivt på konsumtionen av mat. 

Lämplighet 
Fischler (1980) talar om en övergång från gastronomi till gastro-anomi där den 
moderna människan har lämnats utan tydliga sociala och kulturella signaler om 
hur matvalen bör göras. Enligt Fischler finns det inte några ledtrådar kvar till 
vad som är ett lämpligt matval. Cardello och Schutz (1996) fann dock att pro-
dukter som inte skiljde sig åt i gillande och preferens, visade upp stora skillnader 
i omdömet av lämplighet för olika användandesituationer. Produkter kan 
således vara utbytbara om de anses lämpliga för liknande måltidssituationer. 
Apelsiner kan därmed konkurrera inte bara med andra typer av frukter utan 
också med godis, energibars och drickyoghurt i en situation där det finns ett 
behov av ett mellanmål (Gehrt 1999). Detta är ett exempel på en konsument-
inriktad, situationsdefinierad begreppsbildning av konkurrens. Med en produkt-
orienterad begreppsbildning av konkurrens så skulle apelsiner bara konkurrera 
med andra frukter.  
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Lämpligheten kan även bestå i vad som anses lämpligt för olika konsument-
grupper. I valet av livsmedel för konsumtion har man observerat att män och 
kvinnor har olika preferenser. Svenska män har visats uppskatta mat som är 
mättande och som utgörs av kött, sås och potatis, medan kvinnor föredrar mat 
som inte är för mättande och som är lätt och fräsch (Pederby 1995). Svenska 
män äter också mer kött än kvinnor och kvinnor konsumerar mer frukt och 
grönsaker (Becker och Pearson 2003). En annan skillnad i livsmedelspreferenser 
mellan svenska män och kvinnor är att de förra är mer ovilliga att prova nya livs-
medel (Hursti och Sjödén 1997) medan kvinnor generellt är mer medvetna om 
varumärken och snabbrörliga konsumtionsvaror än män (Björsne 2005).  

Möjligheter för jordbruks- och livsmedelsforskningen  
Vilka möjligheter har då jordbruks- och livsmedelsforskningen att bringa mer 
ljus över de kontextuella faktorernas påverkan? Det är klart att kontexten 
påverkar upplevelsen av måltiden och därmed vår upplevda nöjdhet med mål-
tiden. Att investera i forskning med syfte att höja måltidsupplevelsen i ett land 
som Sverige kan tyckas vara såväl en del i en politisk agenda som ett i-lands-
problem. Faktum är dock att bättre måltidsupplevelser skulle göra livsviktig 
nytta för en del av landets invånare. En grupp av Sveriges invånare som väsent-
ligen skulle gynnas av bättre måltidsupplevelser är vår äldre befolkning.  

Äldre människors måltider har studerats främst med fokus på dess inverkan 
på näringsintaget och hälsan (t.ex. Sydner och Fjellström 2005, Andersson m.fl. 
2003). Med ökad ålder följer ett flertal tillstånd som sänker aptiten: sämre tand-
status, medicinering, stillasittande, svårigheter att svälja, förstoppning, brist på 
sociala kontakter, sämre lukt och smaksinne (Socialstyrelsen 2009). Till dessa 
aptitnedsättande tillstånd förs även psykisk ohälsa orsakad av make/vänners 
bortgång, tappad identitet, nedstämdhet och ångest. Det har konstaterats att det 
är viktigt för äldres näringsintag att måltiderna är aptitretande och välsmakande. 
En riktig måltid är dock inte bara mat. Själva måltiden påverkas också av  vilken 
föreställning vi har om måltiden som helhet, dess kontext, hur maten bör lagas, 
serveras och vad den bör bestå av.  

För ett hållbart samhälle behöver vi kunna förse våra äldre med tillfreds-
ställande måltider. Forskning behövs för att generera ny kunskap om vad de 
äldre verkligen uppfattar som ’goda’ måltider samt för att flytta fokus från att se 
de äldres måltider som ett problem och en näringsfråga till att erbjuda de äldre 
kulinariska upplevelser. Bättre måltider åt de äldre konsumenterna ger fördelar 
för hela svenska samhället. De äldre får i längden möjligheter till bättre måltids-
upplevelser vilket leder till att de äter mer och därmed undviker undernäring, 
som idag är ett problem för äldres hälsa.  

Kan vi förbättra äldres måltidsupplevelser och därmed öka deras livslust och 
livskvalitet är det ett förnämligt skäl för forskning. Det är redan bevisat att kon-
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texten påverkar deras livskvalitet på diverse sätt; doften av mat har en gynnsam 
effekt på dementas minne, tallrikens färg kan underlätta konsumtionen för äldre 
människor, TV:n, katten och fotografier ersätter sällskap vid en måltid. En mål-
tid som uppfattas som trevligare ger dessutom ett bättre näringsupptag. 

Utmaningen 
Det är essentiellt att gå på djupet med forskning men även att forska på måltiden 
som helhet. Tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika discipliner krävs för att 
vidga vår kunskap om måltidernas komplexa betydelse i människans liv. 
Utmaningen för jordbruks- och livsmedelsforskningen är att samarbeta. Tvär-
vetenskapliga samarbeten har dock haft en tendens att bli parallella spår av 
forskningsprojekt, istället för genuina ansatser att arbeta på tvären. Att göra det 
senare är mycket tids- och energikrävande men ämnet mat och måltid är mycket 
komplext och bör behandlas som en helhet, för det är så människan möter det. 
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10. Exportsträvanden i gotländsk mejerinäring  
och offret av gotlandskon 

Martin Ragnar 
 
Svensk mejeriproduktion har det senaste seklet genomgått en omfattande 
omstrukturering och rationalisering. Hela nationens strävan efter att uppnå livs-
medelssäkerhet, en dräglig levnadsstandard genom livsmedel som var åtkomliga 
för hela den svenska befolkningen ledde till att livsmedelsproduktionen i allmän-
het och mejeriproduktionen i synnerhet kom att drivas i stor skala och bli allt 
mer standardiserad. Resultatet är en viktig komponent i historien om hur Sve-
rige blev ett modernt industriland och hur livsmedelssektorn bidrog till att 
uppnå tillräckliga livsmedelsöverskott för att hela befolkningen skulle kunna äta 
sig mätt hela året. Effekten av denna process är välkänd, den ledde till att antalet 
mejerier kom att minska kraftigt och så även antalet mjölkgårdar. Ett positivt 
resultat av den nämnda processen var att de resurser som frigjordes när några 
mejerier blev större och många lades ner, kunde nyttiggöras i andra verksam-
heter istället. Processen hade också en baksida, nämligen att de produkter, djur 
och växter som valdes bort försvann, kanske för alltid.  

Sambandet mellan industrins tillväxt och mångfaldsförlusterna visar sig vara 
mycket starkt. Kanske stod inte utrotningen av gotlandskon direkt på någon 
enskild aktörs agenda, men resultatet blev ändå på blott ett par decennier ett 
oåterkalleligt slut för en lantras som genom århundradena anpassat sig till de 
lokala betingelserna på Gotland. I detta kapitel kommer denna process att 
belysas. Kapitlet fokuserar på den industriella utvecklingen av Gotlands mejeri-
näring i ett lokalt och nationellt perspektiv. Några av de frågor som kommer att 
besvaras är: Hur gick moderniseringsprocessen till? På vilket sätt hänger moder-
niseringsprocessen samman med gotlandskons försvinnande?  

Bakgrund  
Gotland är en ö belägen mitt i Östersjön och tillhörig Sverige sedan freden i 
Brömsebro år 1645. Ön hade sin storhetstid från 1100-talet och fram till danske 
kung Waldemar Atterdags brandskattning år 1361, varefter ön blev en del av det 
danska riket. Under storhetstiden var Gotland en viktig knutpunkt i det tyska 
handelsförbundet Hansan och staden Visby en given centralort för handel. 
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Mejeriproduktion har bedrivits på Gotland sedan urminnes tider. Ett första 
indicium om detta som dateras sig till perioden mellan sent 1400-tal och tidigt 
1500-tal, är ett formulär från Vamlingbo kyrka. I dokumentet finns uppgifter om 
att ost använts som altarmat.1 Helt säkra uppgifter om lokal mejeriproduktion 
går att finna först under slutet av 1500-talet, då omnämns de såsom ”gamla 
traditioner”. Bevis för mejeriproduktion finner vi också i prästrättigheterna på 
Gotland, nedtecknade i Visby år 1587, där det bland annat står att läsa att ”Mid-
sommars Ost eller Vårfrue Ost kallet, skall givas prästerne allene att behålde, 
eller som gammelt hafver varit”(Lemke 1868, sid. 102). 

Under 1600- och 1700-talet kom boskapsskötseln att drabbas av en tillfällig 
nedgång. Under perioden förändrades både jordbruksproduktionens inriktning 
och kosthållningen, främst som ett resultat av en kraftig befolkningsexpansion. I 
många bygder odlades ängs- och betesmarker upp. Till skillnad från tidigare 
perioder då kosten haft ett stort inslag av kött och mejeriprodukter, kom den att 
i huvudsak bli baserad på bröd, gröt och senare även potatis.  

Smörkärningen och utrikeshandeln med smör minskade. Landhöjningen 
ledde till att vattendränkta ängar som tidigare använts för djurfoder nu blev helt 
torrlagda. Det dröjde ända fram till mitten av 1800-talet innan boskapsskötseln 
återigen kom att inta en mer central roll i jordbruksarbetet och samhälls-
ekonomin (Sommestad 1992). 

Det finns skäl att tro att ovanstående beskrivning också äger giltighet för 
Gotland. Detta illustreras av statens instruktör i mejerihushållning, Gustaf Lilj-
hagen som beskriver det tidiga 1800-talets boskapsskötsel enligt följande: 

Boskapsskötseln på Gotland var, om man undantager fårskötseln, under förra 
hälften af 19:de århundradet högst obetydlig, mot hvad den på denna i flere 
afseenden lyckligt lottade ö kunnat vara. Grunden härtill låg mycket i ängens 
dåliga skötsel, men mest bidrog härtill gotlänningens stora okunnighet i mejeri-
handtering. Ostfabrikation var knappast känd hos den gotländske bonden och till-
verkningen af smör var ganska ringa. Jemför man Gotland och Blekinge med 
hvarandra, hvilka landskap hafva ungefär samma areal, så var koantalet på Got-
land icke en gång hälften mot Blekinges. Mjölkafkastningen per ko i medeltal var 
högst ½ kanna dagligen året om.2 (Liljhagen 1901, sid. 17) 

Ett ökat fokus på spannmålsproduktion ledde till bristfällig ladugårdsskötsel. 
Utfodringen av korna vintertid var av sådan art att mjölkningen påverkades 
starkt negativt. Liljhagen beskriver också hur ett erbjudande om en ystningskurs 
från en viss fru Schucani år 1849 avvisades med hänvisning till mejerinäringens 
ringa betydelse på ön. Ett annat exempel som illustrerar detta är den årliga 
utställning med premier för den bästa boskapen, som ordnades för första gången 
                                   
1 Benämningen beskriver de matvaror som sockenbor under medeltiden gav prästen och 
ibland också klockaren.  
2 Motsvarande 480 kg/år, förf. anm. 
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år 1850. Under första året utställde allmogen inga kor alls. Året därpå upp-
visades endast tre stycken. (Liljhagen 1901).   

Axel och Per Häglund (Häglund och Häglund 1975) berättar att den första 
regelbundna leveransen av konsumtionsmjölk till Visby gjordes 1846 av arren-
datorn till Visborgs kungsladugård. Den levererade mängden var tämligen ringa. 
Men medan det rådde brist på mejeriprodukter, förekom alkohol i rikliga 
mängder. Detta förhållande orsakade en kraftig reaktion på ledarsidan i då-
varande Gotlands Läns Tidning, som menade att det fanns ett samband mellan 
den bristfälliga ladugårdsskötseln och överskottsproduktionen av alkohol. Här 
moraliseras över allmogens bristande förmåga att försörja öns enda stad med 
kött och mejerivaror, som istället fick importeras från Kalmar och Stockholm. 
Det var svårt att få tag på mjölk och smör medan brännvin förekom rikligt. Tid-
ningen menade ”att brännwins-brännerierna mer och mer måtte upphöra, och 
ersättas ej blott af wäl skötta bryggerier men ock af utwidgade och förbättrade 
ladugårdar, är en önskan, som icke kan nog lifligt uttalas”. Tidningen 
propagerade även för inrättandet av ett större mejeri på ön och menade att ett 
sådant företag både skulle skörda ekonomisk vinst och ”tack och heder”. 
Avslutningsvis citeras en artikel ur Post- och Inrikes Tidningar från den 29 
augusti 1855 i vilken en nyutkommen bok (Hagdahl 1855) om boskapsskötseln i 
hertigdömet Schleswig-Holstein recenserades. Hagdahl visade i boken att hertig-
dömet trots en areal som var mindre än Östergötlands och Smålands tillsam-
mans, och med blott en fjärdedel av Sveriges befolkning, under 1852 lyckades 
exportera jordbruksprodukter för 35 miljoner riksdaler riksgälds, något som 
motsvarade cirka en fjärdedel av Sveriges sammanräknade export under samma 
år. En viktig faktor bakom dessa enorma framgångar för Schleswig-Holstein var 
enligt Hagdahls förmenande förekomsten av mejerier, mjölkhushållningen i 
stort och de producerade holländska ostsorterna. 

Gotland Läns Tidning fortsatte att propagera för anläggandet av ett mejeri på 
ön. Man hade nu i någon annan tidning fått nyheter från Österrike som man såg 
som ett föredöme. I en notis från den 13 november 1857 står alltså att läsa att: 

Den på Gotland i följd af för små och illa skötta ladugårdar otillräckliga tillgången 
på mjölk och smör börer man alltjemnt och bitterligen öfwerklagas. På öl är ingen 
brist, tack ware företagsamme bryggeri-anläggare! Stadliga rusdrycker kunna fås 
när som helst och hur mycket som helst. Men af den delikataste, helsosammaste 
och mest närande af alla drycker, mjölken, som i alla hushåll borde wara en 
hufwudsak, finnes i de flesta hushåll ganska knappt och i många hushåll intet alls. 
Från Wien skrifwes, att en Friherre von Sina wid nämnda stad håller på att 
anlägga ett mejeri med flera hundrade Schweizer-kor, för att bereda den 
österrikiska kejsare-staden ökad tillgång på god mjölk till billigt pris, och hans 
företag har helsats med tacksamhet och pris. Tja, hade wi honom och hans mejeri 
här, eller att någon wille följa hans wackra exempel och winna samma tacksamhet 
och pris, som han!  (GLT 12 november 1857). 
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Men än var tiden inte mogen för ett mejeri på ön. 

Smöret blir exportvara 
Enligt Staffansson (1995) konsumerade den svenska bondebefolkningen i 
princip inte alls smör före år 1850. På samma sätt var mjölk en dryck som främst 
konsumerades av små barn och gamla människor. Mjölken var annars främst en 
råvara som tarvade vidareförädling, ofta innebärande att den innan konsumtion 
först fick surna. Mellan 1850 och 1870 började de högre samhällsklasserna att i 
ökad omfattning konsumera smör och en svensk mejerinäring kunde ta sina 
första stapplande steg driven av inhemsk efterfrågan. När järnvägens rationella 
transportapparat blev tillgänglig var grunden lagd för en första exportvåg. 

Från sent 1870-tal till mitten av 1890-talet var det exporten till England som 
var drivande för den svenska mejerinäringens tillväxt. Och nu gick det hela 
mycket snabbt. Efterfrågan på smör i England var stark och svenska och danska 
producenter producerade allt vad de kunde. Det var en förstklassig produkt som 
vann avsättning i England, men det gjorde också att konsumtionen i Sverige 
hölls tillbaka. Arbetarna hade inte råd att köpa det, medan exportinkomsten var 
av stor betydelse för bondebefolkningen. Substitut tillgreps i Sverige. Svag-
drickan blev i delar av landet ett substitut för mjölken medan det billigare 
margarinet blev ett substitut för smör (Staffansson 1995).  

Godsägaren Johan Gustaf Swartz på Hofgården (belägen i Hofs socken vid 
sjön Tåkern, 8 km från Vadstena) i Östergötland exporterade redan i december 
1863 smör till England och redovisade sina erfarenheter i en skrivelse till Kongl 
Landtbruks Akademien. Kalkylen visade på en god affär och kan sägas ha utgjort 
en vitamininjektion för den stora expansion som komma skulle. Om Sverige 
ännu i slutet av 1860-talet var en nettoimportör av smör så kunde landet från en 
export på i princip noll i början av 1860-talet, år 1896 exportera hela 24 800 ton. 
Detta år, då kulmen nåddes, var smör näst efter timmer, Sveriges viktigaste 
exportprodukt med nära nog 10 procent av det samlade exportvärdet. Från år 
1887 stationerades kandidaten C. H. Wedin som svensk mejeriagent i 
Manchester i England med uppdrag att rapportera om priser och andra för-
hållanden. Priset på det svenska smöret i England sattes fram till 1894 i praktiken 
av de danska smörgrossisterna som agerade på en marknad där det rådde brist på 
den efterfrågade produkten. Av flera skäl ersattes detta system med marknads-
priser som dikterades av den engelska marknaden, vilken därmed i praktiken från 
1890-talets mitt också kom att bestämma marknadspriset i Sverige. 

Även Gotland påverkades så småningom av utvecklingen på den engelska 
marknaden. Exporten föregicks dock av en intern utvecklingsprocess. 
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Från mjölkhushållning till mejeriindustri 
Fram till 1860-talet bedrevs den gotländska smör- och osttillverkningen inom 
ramen för bondesamhällets självhushållning och det var uteslutande den egna 
gårdens mjölk som förädlades. Så småningom uppstod bymejerier när flera går-
dar slöt sig samman för att uppföra gemensamma anläggningar för mjölkens 
förädling. Mjölkvolymerna blev allt större, vilket möjliggjorde att mer speciali-
serad personal anställdes i syfte att öka kvaliteten i produktionen.  

Hushållningssällskapet engagerade sig tidigt i mjölkfrågan. Den första åtgärd 
man vidtog i detta syfte var sannolikt inköpet år 1860 av ett antal av Gussanders 
mjölkbunkar för förenklad gräddsättning. Bunkarna provades först ut på 
lantbruksskolan och lånades därefter ut till hugade lantmän. Nästa steg i säll-
skapets arbete för mejerisektorn togs år 1863 när man för första gången premie-
rade ost vid de årliga utställningar som Hushållningssällskapet arrangerade. 
Smöret premierades först 1868. I syfte att sprida kunskapen om mejerihantering 
anslog Hushållningssällskapet dessutom år 1866 ett resebidrag till två gotländska 
elever för att studera vid de två statliga mejeriskolorna i Ultuna och Bergkvara. 

Det första mejeriet på Gotland anlades av Hushållningssällskapet och togs i 
drift den 1 november 1867. Mejeriet var beläget vid lantbruksskolan vid Varp-
lösa gård i Björke socken mitt på ön. Mejeriet var ett bymejeri som tog emot 
mjölk också från andra gårdar än den egna.  

Efter några års drift och med några mejerskor som utbildats vid Varplösa by-
mejeri inrättade Hushållningssällskapet räntefria lån till dem som ville starta 
bymejerier på andra håll på ön. Lånen fulltecknades snart. På detta sätt kom en 
första högkonjunktur i den gotländska mejerihanteringen till stånd under 1870-
talet. Nu närmade man sig självhushållning för mejeriprodukter på Gotland men 
tillverkningen var fortfarande för liten för att kunna gå på export utanför landets 
gränser. 

Hushållningssällskapets frikostiga lån till mejerietableringar till trots var det 
först i och med bildandet av Gotlands Mejeriaktiebolag (GMAB) år 1883 som 
den gotländska mejerinäringen tog ett rejält kliv framåt och då utan medverkan 
från Hushållningssällskapet. GMAB hade redan från start tankar på att arbeta 
storskaligt. Dessa byggde på ett i Visby beläget centralmejeri och ett flertal 
skumstationer på landsbygden. Upplägget möjliggjordes av Gotlands första järn-
väg som anlades år 1878 mellan Visby och Hemse. Från Visby transporterades 
smör vidare med båt till Stockholm och därefter med järnväg till Malmö eller 
Göteborg för vidarebefordran till England. Skumstationerna fungerade på så vis 
att mjölken skummades där och endast grädden skickades vidare till central-
mejeriet. Det senare var så gott som helt specialiserat på smörtillverkning. All 
produktion var avsedd för export. Filialtanken var god i teorin, men snart upp-
kom spörsmål om hur mjölken skulle prissättas, eller mer konkret vem som 
skulle stå för de dryga fraktkostnaderna till centralmejeriet – leverantörerna till 
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skumstationen eller bolaget. Efter ett par års diskussioner lades många skum-
stationer ned och andra övergick i privat ägo. 

I ett brev från maj 1890 till Svenska mejerikonsulentföreningen berättar 
mejerikonsulent Gustaf af Wetterstedt om bakgrunden till inrättandet av den 
befattning han själv innehade. Det var alltså år 1884 som det i Hushållningssäll-
skapet väcktes förslag om anställande av en länsmejerist/mejerikonsulent med 
uppdrag att resa runt på ön och undervisa i ladugårdsskötsel och mejeri-
hantering. Hushållningssällskapet fann en praktisk lösning på frågan genom att 
kombinera denna tjänst med arbetet som lärare i lantbruk vid folkhögskolan och 
lantmannaskolan i Hemse, som också drevs av Hushållningssällskapet. Tjänsten 
inrättades år 1887. Länsmejeristens uppdrag var att fungera som en slags gene-
rell resursperson för en strategiskt viktig näring stadd i rask utveckling. Samtliga 
län i landet anställde på detta sätt länsmejerister vid samma tidpunkt. För Got-
lands del blev den förste länsmejeristen Gustaf af Wetterstedt. Redan året innan 
mejerikonsulenten tillträtt anordnades vid folkhögskolan i Hemse praktisk 
undervisning i mejerihantering för kvinnor och första året deltog 24 kvinnor i 
undervisningen. 

Om Gotlands Mejeri AB varit en storskalig satsning för exportens fromma, så 
hamnade bolaget efter hand i allt fler och större problem, där avvecklingen av 
skumstationerna bara var ett i raden. Bolaget fortlevde, men gjorde så på 
sparlåga från slutet av 1880-talet. Istället tog nu Hushållningssällskapet initiativ 
till ytterligare vitamininjektioner. Genom länsmejeristens försorg ordnades en 
turné runt ön som upplyste om en ny och spännande organisationsform lämpad 
för mejeriverksamhet. Det var andelsformen man talade om. I en modern kon-
text ska andelsdrift uppfattas som bolag drivet av en ekonomisk förening, men 
på 1880-talet kunde också ett regelrätt aktiebolag uppfattas som ett andelsbolag, 
i motsats till bolag ägda av en eller ett fåtal rika. Under åren 1887–1889 tillkom i 
rask takt nio andelsmejerier på den gotländska landsbygden, samtliga för sin tid 
särdeles rationella med separator för mjölkens skumning som en självklar detalj. 
Andelsmejerierna var redan från början helt inställda på export av smör till 
England. 

En ögonblicksbild från ett av de nya mejerierna, det i Rone, får vi oss 
förmedlat i en artikel i Gotlands Allehanda (Anon. 1888). Den handlar om 
mejeribolagets bolagsstämma. Man åtog sig på mötet frivilligt att skaffa fram is och 
sågspån till mejeriet. Vidare beslöts att ett svinhus skulle uppföras tillsammans 
med en vedbod och detta trots att man tvivlade på lönsamheten av att bedriva 
svinuppfödning. Icke aktieägande mjölkleverantörer skulle erhålla 0,4 öre/kilo 
mindre för sin mjölk och alla som sålde sin mjölk skulle vara skyldiga att dagligen 
återta en tredjedel av den lämnade mjölkens volym i form av skummjölk.  

Vad mjölktillförseln anbelangade så tog man dagligen emot 390–420 kilo 
mjölk. Den dagliga smörproduktionen uppgick till 15–17 kilo och denna 
exporterades till England. Nettopriset för smöret i England blev 1,76 kronor per 
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kilo, vilket styrelsen tyckte var ett bra pris. Den engelske agenten meddelade att 
smöret klassades som ”första klass premiumsmör”.  

Detta omdöme, måste hedra i första hand mejerskan, under hvars hand och vård 
det arbetas, och i andra hand mjölkleverantörerna, som lemnat god vara, men på 
samma gång sporra till att icke detta omdöme måtte behöfva nedsättas, utan 
kunna uppehållas och förbättras. Att det för allmänheten ovillkorligen måste vara 
nyttigt att ett sådant mejeri kom till stånd bevisas blott deraf att under nu gångna 
Januari månad skall utbetalas för lemnad mjölk omkring 800 kronor och hvem 
fick en sådan summa förut? Nej, mjölken gick åt hemma i hushållet och kassan 
var tom. 

Problemet var att mjölktillförseln ökade kraftigt under 1880- och 1890-talen 
vilket ledde till avsättningsproblem. Situationen kunde långsiktigt hanteras 
endast genom att höja produkternas kvalitet, vilket krävde pengar för investe-
ringar. Detta fick till följd att många företag dukade under i konkurrensen. 

I sin uppsats om mejerierna i Uppsala län noterar Jan-Erik Pettersson 
(Pettersson 1983) att mejeriindustrin troligen är den industrigren som genom-
gått den allra starkaste strukturrationaliseringen i Sverige. Från omkring två 
tusen mejerier år 1893, när antalet var som störst, återstod bara 99 år 1980. Men 
det är inte bara så här i efterhand som en strukturrationalisering kan upplevas 
som oundviklig. När mejerikonsulent Karl Fredrik Lundin (citerad i Petterssons 
uppsats) blickade fram i tiden år 1900 gjorde han det med en förvånande klarsyn 
och noterade att:  

Inom hvarje fabriksmässigt drifven industri gör sig en sträfvan gällande att till en 
plats sammanföra en större mängd råvara för att erhålla ökad omsättning och 
billigare tillverkningskostnad… Dessa sträfvanden återfinnas också i de olika 
mejerisystem, som i vårt land aflöst hvarandra, sedan mjölkhushållningen började 
intaga en mera bemärkt plats inom landtbrukshusekonomien.  

Det var denna utveckling som nu väntade den gotländska mejerinäringen och 
det började snabbare än man kunnat tro. 

I mångt och mycket var det ett omtag som gjordes åren kring 1900 och det 
följande decenniet. De allra flesta mejerier som vuxit fram från 1880-talets slut 
och under 1890-talet slogs ut under slutet av 1890-talet, sannolikt till följd av 
sjunkande smörpriser sedan den engelska marknaden börjat mättas och till följd 
av bristande kvalitet, vilket blev en central parameter i och med att marknaden 
mättades. Av de ursprungliga aktiebolagen hade ägandeformen också övergått i 
helt privat ägo i flera fall med kvalitetsproblem som en möjlig följd. Nu var det 
dags att än en gång fundera över företagsformen.  

År 1899 bildades den första ekonomiska föreningen för drift av ett mejeri på 
Gotland i form av Sanda mejeriförening. Året efter, 1900, följdes detta företag av 
Mellersta Gotlands andelsmejeriförening (MGA), en ekonomisk förening bildad 
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vid en större fusion av ett antal av de kvarvarande mejeriföretagen. Den ekono-
miska föreningen som företagsform skulle säkerställa varje mjölkleverantörs 
seriösa kvalitetsarbete med den egna mjölken och därmed ge mejeriet de bästa 
förutsättningarna för att kunna tillverka en högkvalitativ produkt. MGA blev 
den helt dominerande aktören på den gotländska mejerimarknaden. Liksom sin 
föregångare GMAB – ett av företagen i fusionen som bildade MGA – satsade 
även MGA från starten på ett upplägg med skumstationer. För GMAB hade det 
slutat med förskräckelse redan efter ett par år då man låtit leverantörerna själva 
ordna med skumningen. Nu gick man tillbaka och började i försiktig skala 
anlägga skumstationer på landsbygden igen. Flera skillnader förelåg dock; att 
man från början gjorde klart för leverantörerna vilka förutsättningar som gällde 
för att en skumstation skulle byggas, att man riktade in sig på storskalig pro-
duktion och att järnvägssystemet nu var mer utbyggt och därför kunde användas 
mer effektivt än tidigare. Ett nytt distributionsmejeri byggdes i Visby, medan 
bolagets centralmejeri blev det i Barlingbo övertagna mejeriet. Det var hit grädd-
leveranserna från skumstationerna gick och smörtillverkningen i Barlingbo var 
nu störst i hela Sverige under några år. 

MGA var restriktivt med anläggandet av nya skumstationer, vilket oftast 
berodde på den bittra erfarenheten från 1880-talet, men ibland också handlade 
om brist på eget kapital för att snabbt kunna bygga den nya stationen. Runt 1910 
ledde detta till en kraftig nyanläggning av mejerier i nya företags regi. Alltjämt 
var det smörexport till England med dess stora vinster som hägrade. 

I Sanda mejeriförenings styrelseberättelse för 1911 läser vi att föreningen 
företrädesvis sålt sitt smör till grosshandlarna Carlsson och Weslien i Visby för 
lokal avsättning, men att också en mindre del sålts till grossisten Jens Berner i 
Visby för export.  

Orsaken till den senare försäljningen är icke att söka i bättre priser, men då Finska 
Ångfartygsaktiebolaget öppnat reguljär trafik på England öfver Slite för export af 
smör, har styrelsen ansett det vore för mejeriet fördelaktigt att vara med på denna 
export för att utröna, om anmärkning emot kvalitén vore att framställa, samt 
dessutom ansåg sig styrelsen böra i någon mån gynna denna för Gotland så 
viktiga trade.  

Att sälja smör till England var alltså ett medvetet sätt för styrelsen att 
kvalitetssäkra den egna smörproduktionen. Berättelsen fortsätter med att mejeri-
föreningen noterar att den är den enda som inte skickar allt smör på export till 
utlandet, utan att man förutom den lokala avsättningen på ön också sålde smör 
till Stockholmsområdet. 

När det gällde kvalitetssäkring av smör så infördes genom Svenska smör-
provningarnas försorg en symbol i form av runmärkning. Runmärkt smör 
klarade alltså en viss kvalitetsnorm och var därigenom också en standardiserad 
produkt. Konkret skulle smöret ha blivit pastöriserat till minst 80 grader, ha en 
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vattenhalt icke överstigande 16 procent, ha en tillfredsställande konsistens samt 
slutligen nå ett visst poängantal i samband med provning (Rosengren 1919). 
Introduktionen av runmärket skedde år 1904 och den blev ett bra kvalitetsmärke 
särskilt för exportsmöret (Karlsson 1994). 

Men även om man var kapabel att nå upp till runmärkningens krav så var det 
inte säkert att man ville skaffa sig detta kvalitetsmärke. Intressanta tankar kring 
detta finner vi i Sanda mejeriföreningens styrelseberättelse för 1913. Där 
konstateras att mejeriet hade problem med kylningen av grädden från skum-
stationerna. När grädden inte blev tillräckligt kall ökade vattenhalten i det 
producerade smöret. Så länge smöret såldes inom Sveriges gränser var hög 
vattenhalt inget problem – tvärtom så ökade det avancen! Att man valde att inte 
runmärka det smör som såldes till Stockholm hade också att göra med att  

som vi alla veta går det ej att hela året bibehålla detta märke och i synnerhet hos 
oss med så många leverantörer och transport af grädde skulle det blifva mycket 
svårt att hålla runmärket, det skulle vålla dem stora svårigheter vid försäljningen 
och ge anledning till prisfall vid märkets borttagande som köparen genast ser.  

Man kunde på detta sätt också få avsättning för så kallat löksmör till rimligt pris, 
istället för att skicka tillbaka lökmjölken till leverantörerna. På Gotland växer 
ramslök vilt och kommer tidigt fram på våren. Kor som var ute och betade när 
ramslöken kommit fram, men gräset ännu inte växt till sig fick mjölk som hade 
en lätt bismak av lök. Vid smörproduktionen förstärktes denna bismak och så 
kallat löksmör var ett stort problem för de gotländska, såväl som för de öländska 
mejerierna. Det var egentligen bara bönderna själva som var beredda att betala 
för detta smör. Tanken på aromsmör var ännu fjärran. Förutom möjligheten att 
sälja löksmöret åter till bönderna var naturligtvis en annan metod att motverka 
problemen att vänta med att släppa ut korna på bete, så att gräset först skulle 
växa till sig. Men detta innebar också problem med förlängd utfodring. Under 
någon månad på våren gick mejerier ibland över från smörtillverkning till ost-
tillverkning i syfte att undvika löksmörsproblematiken. Vid ystningen och den 
efterföljande lagringen försvann nämligen det mesta av bismaken. 

Fram till 1915 sålde de gotländska mejerierna sitt smör såväl inom landet som 
på export genom olika agenturfirmor med vilka respektive mejeribolag upp-
rättade kontrakt. Att de bägge parterna naturligtvis gjorde vad de kunde för att 
tillskansa sig själva bästa möjliga villkor torde i en marknadsekonomi vara en 
självklarhet. Icke desto mindre blev detta den utlösande faktorn bakom 
bildandet av Gotlands Smörexportförening, som sedermera skulle omvandlas till 
Gotlands Mejeriförbund. I Mejeriförbundets 25-årsskrift (Anon. 1958) står följ-
aktligen att läsa att ”Försäljningsvillkoren hölls strängt hemliga, då varje företag 
fått försäkran att just dess priser var synnerligen förmånliga (Diskussionen syftar 
på grosshandlaren Jens Berner i Visby, som nära nog skaffade sig monopol på 
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exporten av gotländskt smör, förf. anm.). Så småningom blev det dock känt att 
villkoren i betydande grad avvek från varandra och att förmånerna gentemot 
andra företag inte alls var vad man föreställt sig. Efter kortare föreberedelser 
hölls ett sammanträde i Visby den 13 december 1915 under ledning av Hushåll-
ningssällskapets ordförande, landshövding Gustaf Roos och mejerikonsulenten 
H. Franzén. Mötet beslutade att bilda Gotlands Smörexportförening u.p.a. och 
antog stadgar. I MGA:s årsberättelse för 1915 kommenteras bildandet av smör-
exportföreningen  

Styrelsen har härvid varit medveten därom att nyttan af bildandet af Gotlands 
smörexportförening hufvudsakligen kommer de mindre mejerierna tillgodo, men 
har å andra sidan då så kunnat ske utan nackdel för föreningen, ansett att före-
ningen vore skyldig att i detta fall ställa sig solidarisk med öfriga mejerier och 
därmed tjäna mejerihandteringen inom ön i sin helhet. 

I protokollet från föreningens styrelsemöte den 15 oktober 1919 noteras att 
MjölkCentralen i Stockholm hade föreslagit föreningen ett samarbete. Sam-
arbetet skulle ske genom att Mjölk Centralen skapade en ny avdelning med ett 
särskilt gemensamt arbetsutskott som styrgrupp. Smöret skulle varje vecka 
avräknas mot medelpriset för det smör som avdelningen från andra håll inköpte. 
Uppgörelse om detta träffades också och därmed styrdes den gotländska smör-
exporten delvis om från England till Mälardalen. 

Svenska Mejeriers Riksförening, SMR 
Produktionen vid de gotländska mejerierna ökade snabbt dels som ett resultat av 
många nyetableringar under 1900- och 1910-talen, dels som ett resultat av 
produktionsökningar i respektive mejeri. År 1932 kunde man alltså väga in 42 
700 ton mjölk, vilket var lite drygt en tiodubbling jämfört med sekelskiftet. Men 
om smör vid sekelskiftet 1900 varit en väldigt stor och viktig exportvara för 
landet Sverige och naturligtvis för dess bönder, så innebar den ekonomiska 
krisen kring 1930 att smörets ekonomiska betydelse minskade ytterligare. 
Exportpriserna föll kraftigt och detta trots den kartellbildning som Gotlands 
Smör- och Äggexportförening utgjorde. På Gotland såväl som i hela landet 
bedrevs mejerihantering vid ett stort antal små företag och enheter, som alltså 
rörande exporten samverkade i den gemensamma föreningen. I början av 1930-
talet skakades hela världen av depression och ekonomier i kris. Ett stort 
överskott på livsmedel rådde vilket ledde till låga världsmarknadspriser. År 1932 
infördes statlig mjölkreglering och världsmarknadspriset blev därefter inte 
längre avgörande för den inhemska mjölkhanteringen. I regleringens spår 
började man rationalisera samtidigt som priserna kunde höjas. I GMF:s 25-års-
skrift fortsätter man historieskrivningen:  
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Avräkningspriset till mjölkleverantörerna var 1932 nere i 4–5 öre per kg mjölk, 
motsvarande ett smörpris av c:a 1:25 kronor per kg. Inom Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap hade man redan i slutet av 1920-talet tillsatt sektioner som hade 
till uppgift att utforma riktlinjer för skapandet av riksorganisationer för för-
säljning av samtliga jordbruksprodukter inom landet. Deras främsta uppgift inom 
mejerirörelsen skulle vara att förhindra en ruinerande konkurrens vid försälj-
ningen av konsumtionsmjölk samt att organisera exporten på sådant sätt att det 
oerhört låga världsmarknadspriset på smör och ost inte i sin helhet fick slå 
igenom på den stora försäljningen på hemmamarknaden. För att nå dessa mål 
fordrades en solidarisk samverkan mellan de olika mejeriföretagen såväl inom de 
olika länen som i landet i stort.(Anon. 1958, sid. 8) 

Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap hade allra helst velat se storskaliga 
mejerifusioner i olika delar av landet, på samma sätt som blivit gjort i Mälar-
dalen i samband med MjölkCentralens bildande år 1915. Man var dock med-
veten om att det skulle vara omöjligt att få landets många mejeriföreningar att gå 
med på detta. Man fattade ett övergångsbeslut som innebar att mejeri-
föreningarna skulle anslutas länsvis för att kunna skapa förutsättningar för 
kommersiellt samarbete i väntan på att förbunden skulle bli mogna för fusion. 
De länsvisa förbunden bildade i sin tur en nationell sammanslutning, Svenska 
Mejeriernas Riksförening (S. M. R.) (Rudeberg 1945). 

I boken om RiksOsts 10-årsjubileum (Anon. 1948) väljer man att blunda för 
exportföreningarnas existens och kommenterar förhållandet att 

den svenska mejerinäringen var splittrad på småenheter utan inbördes samarbete 
och utan möjligheter att vare sig påverka prisbildningen eller lösa näringens egna 
rationaliseringsproblem – speciellt beträffande marknadsförfarandet – utveckla-
des en kraftigt pristryckande konkurrens om den inhemska marknaden för mjölk 
och mejeriprodukter. Resultatet kunde bara bli ett. Priseftergifter för konsum-
tionsmjölk och ost hörde till dagen, och läget förvärrades ytterligare därigenom 
att de av konkurrensen framtvingade ökade fraktkostnaderna och försäljnings-
signalerna ledde till en för hela vårt jordbruk ruinerande prisnivå. 

Med särintressets logik kunde denna situation bara lösas på ett sätt, nämligen 
genom en än starkare monopolisering och därmed avskaffad konkurrens. En av 
LRF:s föregångare, Sveriges Allmänna Lantbruksförbund, bildade en mejeri-
sektion som presenterade en rapport kallad ”Grundlinjerna för den svenska 
mejerihanteringens organisation”. Budskapet var tydligt: Mejeriföreningarna 
skulle rationalisera och effektivisera sitt arbete ”och dessutom samordnas för en 
planmässig och målmedveten rationalisering av hela mejerihanteringen”, som 
saken uttrycks i RiksOstboken. Resultatet blev bildandet av Svenska Mejeriers 
Riksförening, SMR den 18 maj 1932. De fick snabbt gehör för särintressets tankar 
bland övriga särintressenter. Redan 1933 hade 77 procent av landets samlade 
mjölkinvägning anslutits till den nya mejeriorganisationen och 1938 var siffran 
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över 90 procent. I den egna retoriken hade mjölkhushållningen riskerats under 
krigsåren på 1940-talet utan monopoliseringen. Kunden är dock inte helt bort-
glömd ens när särintresset regerar. I RiksOstboken läser vi alltså också att SMR 
arbetar med målsättningen att konsumenterna skall få mejeriprodukter av 
högsta kvalitet ”utan onödigt stora handelsmarginaler”.  

Vid bildandet av SMR betonades rationaliseringsbehovet och ”en mera plan-
mässig driftscentralisering inleddes”, noterar Jan-Erik Pettersson (Pettersson 
1983). Att utvecklingen med tiden kom att gynna mejeriföreningarna menar 
Pettersson har en naturlig förklaring. Gårdsmejerierna kunde bara expandera till 
en viss gräns,  

men många undgick länge nedläggning tack vare specialisering på osttillverkning 
av hög kvalitet. Uppköpsmejerierna stagnerade och nedlades först när deras 
leverantörer gick samman i mejeriföreningar och startade egna mejerier. 

 Denna strid blev långdragen och pågick under 1910- och 1920-talen. Först på 
1930-talet var det mejeriföreningarna som tydligt började få överhanden. 

Av ovanstående citat torde det vara uppenbart att syftet med bildandet av 
SMR var att skapa en kartellverksamhet för att förhindra konkurrens på den 
inhemska marknaden genom etablerandet av ett försäljningsmonopol. Att 
kunden skulle stå i centrum föresvävar inte skribenten för ett ögonblick. Det är 
böndernas intressen som det gäller att värna och då är plötsligen alla medel 
tillåtna. Samtidigt med regleringen av jordbrukssektorn övergavs till största 
delen den tidigare fokuseringen på export. 

Gotlands Mejeriförbund 
Den 1 september 1933 övertogs Gotlands Smör- och Äggexportförenings verk-
samhet av Gotlands Mejeriförbund, GMF. GMF:s bildande var delvis ett resultat av 
Sveriges Allmänna Lantbrukssällskaps utredning och av SMR:s bildande. 

I GMF:s första årsberättelse läser vi om förbundets verksamhet. Handeln med 
mjölk och mejeriprodukter inom Gotland överläts alltså från medlemmarna till 
förbundet. Vidare hade förbundet bildat en fond för att stödja denna handel. 
”Medlemmarna å sin sida hava förbundit sig att icke försälja mjölk och mejeri-
produkter inom andras områden.” Konkurrensen var bruten givet att man nu 
kunde locka in alla mejeriföretagen i förbundet. Med från starten var 14 av länets 
22 mejeriföretag, vilka tillsammans bedrev verksamhet vid totalt 27 driftsplatser 
och stod för 79,6 procent av den på Gotland invägda mejerimjölken. Till GMF 
skulle också allt producerat smör levereras av medlemmarna, medan förbundet 
sedan svarade för exporten. För att säkerställa hög kvalitet på exportsmöret 
genomfördes smörprov varje vecka av förbundet. 
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I GMF:s årsberättelse för 1936 kan vi läsa att man under den varma årstiden, 
15 maj till1oktober använde sig av ett kylhus för förvaring av smör före export 
med båt till fastlandet. Härvid kunde smöret förvaras i +4°C, vilket påtagligt för-
bättrade kvaliteten vid smörbedömningarna i Stockholm. 

I ett brev till Mejeriförbundets utredningskommitté daterat den 20 november 
1945 tecknar Hushållningssällskapets A. G. Olofsson en hastig bild över GMF:s 
första verksamhetsår då han skriver att ”Det visade sig dock snart, att farhågorna 
för, att denna sammanslutning icke skulle kunna bemästra de nutida mark-
nadsproblemen, voro alltför grundade”. Samarbete enbart inom ramen för GMF 
var alltså inte tillfyllest i det långa loppet. 

Kris leder till strukturrationalisering  
Invägningen vid de gotländska mejerierna år 1935 återges i grafisk form i bild 2. 
Antalet driftsplatser på Gotland var nu som allra störst. Mejeriet i Visby hade 
byggts ut kraftigt och hade återtagit platsen som det mejeri på ön som vägde in 
mest mjölk. 

Bild 1. Invägning vid de gotländska mejeriföretagens samtliga driftsplatser år 1935.  
 

 
 

Bilden ovan visar mjölkinvägningen för samtliga driftsplatser på Gotland år 
1935. I rött till vänster visas Mellersta Gotlands andelsmejeriförenings mejerier i 
fallande storleksordning, därefter i gult Sanda mejeriförenings mejerier och sist i 
blått visas övriga mejerier i fallande storleksordning.  
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Den svenska mejerinäringen började få problem under 1930-talet. Exporten 
till England var inte längre någon kassako och det fanns behov av att se över 
kostnadssidan snarare än intäktssidan. Samtidigt tog staten initiativ till en ny 
lagstiftning för att förbättra hygienen vid mejerierna och för att därmed i för-
längningen öka produkternas kvalitet. Mejeristadgan introducerades alltså 1936 
som en följd av denna ställdes stora krav på mejeriföretagen rörande investe-
ringar och ombyggnader. Mejeristadgan fick som direkt följd att ett intresse för 
strukturrationaliseringar uppstod. För Gotlands del gav Svenska Mejeriers 
Riksförening (SMR) Gotlands Mejeriförbund (GMF) i uppdrag att utreda en 
strukturrationalisering. Så skedde med förslag att de 35 mejerierna skulle 
minskas till 19. Men för att rationaliseringen skulle bli av krävdes givetvis att de 
inblandade bolagen kunde komma överens. Det lyckades man inte med på 
Gotland ägarna till de mejerier som föreslogs läggas ned givetvis motsatte sig 
detta. En ny rationaliseringsutredning genomfördes 1946, men inte heller den 
lyckades skapa det allomfattande gotländska mejeriföretag som var utredningens 
mål. Det största av de gotländska mejeriföretagen, Mellersta Gotlands andels-
mejeriförening (MGA), som senare bytte namn till Gotlands Läns mejeri-
förening (GLMF), började därför under 1940-talet att rationalisera sin egen drift 
med nedläggningar av några mejerienheter. 

Om smör tidigt varit en stor svensk såväl som gotländsk exportvara så gällde 
detta inte ost. Den inhemska tillverkningen svarade här ganska väl mot den in-
hemska efterfrågan. Detta gällde såväl på Gotland som i Sverige som helhet. År 
1900 tillverkades i hela landet 7 436 ton ost, en siffra som nästan fördubblades 
till 1914, då levnadsstandarden ökat, och som 1930 nådde 25 358 ton.   

År 1905 nådde MGA:s ostproduktion 138 ton, men därefter gjorde låga priser 
att man inte något år under 20-årsperioden från 1907 till 1927 nådde över 100 
ton. Oftast låg produktionen till och med under 50 ton. Ända fram till mitten av 
1940-talet låg produktionen under 200 ton årligen. 

Fri konkurrens rådde mellan många små mejerier, men ytterligare en 
dimension måste när det gäller ost läggas till tidigare redovisade förhållanden 
inom mejerinäringen. Lagringskapaciteten i varje enskilt mejeri var givetvis 
begränsad samtidigt som produktionen varierade över året. Grossisterna satt 
därför med trumf på hand och kunde vänta ut mejerierna och köpa till låga 
priser. Och det var inte bara mjölkproducenterna, utan också andelsmejerierna 
som sådana som på detta vis ”drabbades av den mer eller mindre ohejdade kon-
kurrensen” (Anon. 1948). Den lösning SMR såg på saken var samverkan och 
byggandet av gemensamma centrallager för osten. Så föddes år 1938 det som 
skulle bli RiksOst. Anslutna mejerier ålades leveransplikt för all ost, utom den 
som gick tillbaka till mjölkproducenterna. Lagringen syftade givetvis till att för-
ädla osten, men lika viktigt var att jämna ut försäljningen över året och därmed 
säkerställa ett högt pris. Från 1941 började man att köpa upp partihandlare för 
att ta kontrollen över en större del av värdekedjan. Med ett ökande intresse för 
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ostproduktion gick Gotlands Mejeriförbund med i RiksOst den 1 februari 1949. 
Redan året innan hade RiksOst inrett nya ostlagringslokaler i Visby. 

RiksOst blev nu inte enbart en nationell monopolorganisation, utan också en 
kanal ut mot den stora konkurrensutsatta världen. Någon betydande ostexport 
hade inte förekommit före andra världskriget. I RiksOsts jubileumsbok (Anon. 
1948) framgår att man börjat återknyta gamla affärsförbindelser med utlandet, 
och vidare.  

För att göra de ostsorter kända på utländska marknaden, som kunna komma i 
fråga vid eventuell export, har vidare under de sista åren mindre kvantiteter 
hårdost och svensk roquefortost försålts till resp. Belgien och Schweiz.  

Försöken hade varit goda och avsikten var att fortsätta med dem i begränsad 
omfattning. 

När intresset för osttillverkning ökade uppenbarade sig också behovet av en 
förbättrad kvalitetskontrol. Sålunda introducerades en runmärkning av ost år 
1944 – den för smör hade som tidigare noterats introducerats redan år 1904 – 
där klassningen skedde direkt ute på mejerierna. Som en följd av denna klass-
ning startades regionala årligen återkommande provningar (Karlsson 1994).  

Från 1950 tog GLMF ett fastare grepp om strukturrationaliseringen av 
mejerinäringen på Gotland genom att fusionera med mindre mejeriföretag och i 
samband med dessa fusioner i normalfallet lägga ned de övertagna mejerierna. 
Denna strukturrationalisering skulle drivas med emfas av GLMF under den 
kommande 15-årsperioden. Samtidigt med rationaliseringen skedde ett 
intressant skifte i mejeriproduktionens fokus. Från att ha varit helt fokuserad på 
smör, för export såväl som för den inhemska marknaden, blev mejerinäringen 
alltmer intresserad av osttillverkning. För Gotland var skiftet särskilt tydligt och 
gynnsamt. F.d. ostmästaren Bertil Ingmansson lyfter fram den gotländska 
mjölkens i jämförelse mycket höga kalciumhalt – ett resultat av den kalkrika 
berggrunden på ön – som ytterligare ett starkt argument för ystning (Ing-
mansson 2006). I alla händelser innebär kalciumhalten att den gotländska 
mjölken särskilt väl lämpar sig för osttillverkning. I och med prisregleringen 
skiljde sig det interna svenska priset på smör alltmer från världsmarknadspriset, 
vilket successivt försvårade exporten av smör. I mitten av 1960-talet kunde 
export av ost inledas från Gotland. Det var Sanda mejeriförening i Klintehamn 
som fick uppdraget av RiksOst och exporten gick nu främst till Nordafrika. 
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Bild 2. Produktionen av smör och ost under perioden 1900-1960 på Mellersta Gotlands 
andelsmejeriförening 

 

Bilden ovan visar utvecklingen av produktionen av smör och ost inom det 
dominerande gotländska mejeriföretaget Mellersta Gotlands andelsmejeriföre-
ning (sedermera Gotlands Läns mejeriförening) baserat på vikten av tillverkad 
produkt. Till 1 kilo smör åtgår ca 20 kilo mjölk och till 1 kilo ost ca 10 kilo mjölk 
varför bilden skulle ha haft ett annorlunda utseende om istället mjölkens an-
vändning på olika produkter redovisades.  Bilden belyser ett skifte i tillverk-
ningen från smör till ost. 

Rationaliseringen må ha varit stenhård under 1950-talet och första halvan av 
1960-talet, men trenden skulle fortgå. I Sverige som helhet lanserades år 1959 en 
vision om fem mejeriföretag i hela landet. Med tanke på att det på Gotland ännu 
1966 fanns sex mejeriföretag var visionen givetvis avlägsen. Men riktningen var 
tydlig. De sex gotländska mejeriföretagen fusionerade efter vissa betänkligheter 
med MjölkCentralen (MC) i Stockholm år 1968 främst under förevändningen 
att man på egen hand inte skulle förmå att ta nästa steg i kvalitetsutvecklingen 
med införandet av tanksystem istället för mjölkspann. 

Mejeriföretaget Sverige 
Tidningen Mjölkdags 3/1969 börjar med en ledare med titeln ”Mejeriföretaget 
Sverige?” (Anon. 1969a). Det var Samordningskommitténs betänkande rörande 
den jordbrukskooperativa mejeriindustrins framtida organisation som hade 
presenterats nyligen, som föranledde ledaren. SMR:s tidigare förslag om fem 
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stora regioner hade härvid analyserats vidare och tankar framkommit på ett 
gemensamt marknadsföringsorgan eller dito bolag.  

Väsentligen kan man dock peka på att även de i och för sig stora regionföretagen i 
dagens och än mer morgondagens konkurrenssituation är för små och att 
betydande svårigheter skulle uppstå för att skapa rättvisa förhållanden mellan 
mjölkproducenterna i de olika regionerna. Eller med andra ord att den bara alltför 
välbekanta utjämningsproblematiken skulle kvarstå. Istället har kommitténs 
arbete nu lett fram till ett förord för att hela svenska föreningsägda mejeri-
industrin snarast möjligt går samman i ett företag, ett Mejeriföretaget Sverige. 

Äntligen var man alltså vid det ultimata målet – ett totalt nationellt monopol för 
alla mejeriprodukter. Men det var än så länge tankar och planer det handlade 
om, tankar som naturligtvis också skulle dryftas av många innan man kunde 
skrida till verket. I Mjölkdags 4/1969 (Anon. 1969b) rapporterade man vidare 
om processen och kunde berätta att SMR skulle fatta beslut i frågan under 
hösten. Syftet var att ”skapa en effektiv och konkurrenskraftig livsmedelsindu-
stri, som kan hävda sig i den allt hårdare inhemska och internationella konkur-
rensen”. Vilken inhemsk konkurrens man syftar på ifall det bara skulle finnas ett 
enda mejeriföretag i landet är dock oklart. MC hade ställt sig positivt till 
förslaget på total fusion.  

I Mjölkdags 4/1969 intervjuas MC:s direktör, Gösta Winberg, som efter ett 
kvartssekel vid rodret nu skulle pensioneras. Mjölkdags bad honom att reflektera 
över centraliseringen av industrin under hans tid. Winberg, som tillträdde sin 
post 1945, konstaterade att centralisering varit en av hans huvuduppgifter. 90 
driftsplatser inom MC:s ursprungliga område hade av honom förutspåtts bli 20, 
men i praktiken blivit 18 efter 25 år och med planer på ytterligare rationali-
seringar. Gällande utmaningarna inför framtiden menade Winberg att dessa låg 
i att få friare händer att utveckla nya produkter, högre kvalitet och få större 
möjlighet till konkurrens (internationellt) och mer aktiv marknadsföring. Cent-
raliseringen till trots menade Winberg sig kunna se tydliga tecken på en sådan 
önskvärd utveckling inom den svenska mejerinäringen. 

MC fortsatte i början av 1970-talet rationaliseringen av de gotländska meje-
rierna och hösten 1972 återstod fyra driftsplatser; Visby, Stånga, Klintehamn och 
Tingstäde. Meningen var att rationaliseringen skulle fortsätta i rask takt, men 
1970-talet bjöd samtidigt på en hejdlös högkonjunktur vad gällde inhemsk 
efterfrågan på ost. De fyra mejerierna fick därför bestå under 1970-talet. År 1984 
invigdes Arlas nya stormejeri i Visby och efter många protester från södra 
Gotland lyckades man också övertala Arla om att bygga om och ut mejeriet i 
Stånga vid samma tid. Invägningen av mjölk ökade stadigt på ön och nu inleddes 
en ny export av gotländska mejeriprodukter på allvar. Det var ost som exporte-
rades till många ställen där den europeiska närmarknaden inklusive Ryssland 
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var främsta målet. Osten kom inledningsvis från Klintehamn och senare även 
från Stånga. 

Under 1990-talet stod förslaget till avregleringar inom jordbrukspolitiken i 
centrum för Mjölkdags 3/1990 (Anon. 1990a). En livsmedelspolitisk arbetsgrupp, 
LAG, hade lagt fram ett förslag till framtida politik. Det var på 1930-talet som 
regleringarna inom jordbruket infördes som ett medel för att lösa den dåvarande 
jordbrukskrisen och säkra avsättningen för produkterna. Det var i samband med 
detta som SMR gavs monopol på export av mejeriprodukter, ett monopol som 
1967 överläts på halvstatliga Föreningen För Mejeriprodukter (FFM). Vidare 
fanns en särskilt margarinaccis, en skatt som var ämnad att stärka smörets 
konkurrenskraft gentemot margarinet. Tanken var dock inte att regleringen 
skulle permanentas för all framtid. Framförallt var det gränsskyddet som skulle 
monteras ned när GATT-avtalet om frihandel skrivits under. Samma procedur 
skulle samtidigt ske i övriga länder som gick med i GATT – föregångaren till 
dagens WTO. Gränsskyddet avvecklades stegvis till den 1 juli 1994 och de 
statliga mjölksubventionerna togs bort den 1 januari 1991. 

VM-brons och nedläggningsbesked på samma dag i Klintehamn 
Torsdagen den 11 oktober 1990 besökte Arla Osts vd Thomas Gustafsson 
Klintehamn och meddelade det man länge befarat, nämligen att mejeriet skulle 
läggas ned. Båda lokaltidningarna; Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 
(Anon. 1990c, Anon. 1990d), rapporterade om tilldragelsen dagen efter. Något 
datum hade ännu inte fastställts, men beskedet var obevekligt. Där meddelade 
Gustafsson även att styrningen över jordbruket nu skulle avskaffas. Föränd-
ringen av regelverket skulle enligt Gustafsson utformas utifrån ett framtida 
svenskt EU-medlemskap och vara en del i utvecklingen av en ny typ av 
marknadsekonomi. 

Gustafsson trodde att människor hade en allmän förståelse för politiken och 
han pekade också på att den skulle komma att få konsekvenser för jordbruket på 
en rad områden. Arla räknade exempelvis med att antalet mjölkleverantörer 
skulle minska med 25 procent. Den nya politiken innebar bland annat att 
exportbidragen och kvalitetstilläggen skulle avskaffas. Detta var en av anled-
ningarna bakom nedläggningen av Klintemejeriet.  Arla tillverkade 2 500 ton ost 
för export per år, något som gjordes endast därför att staten skjutit till exportbi-
drag. Den Edamerost som utgjorde en av två produkter på Klintemejeriet gick till 
exempel helt och hållet på export från den 1 januari 1990. Vad man nu såg framför 
sig var prisstegringar på 20 procent i konsumentledet till följd av borttagna statliga 
subventioner. För Klintemejeriet skulle därtill kvalitetstillägget försvinna från den 
1 januari 1991, vilket skulle inverka menligt på mejeriets ekonomi.  

Vad skulle då hända med den unika Koggosten från Klintemejeriet? I 
Mjölkdags 8/1990 (Anon. 1990b) menar Thomas Gustafsson att ingen osts lång-
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siktiga överlevnad var helig utan att den förutsatte lönsamhet. Den på Klinte-
mejeriet egenhändigt utvecklade Koggosten som satt Gotland på ostkartan gick 
inte att tillverka i det enda återstående ysteriet på ön, det i Stånga. Här disku-
terades därför såväl Gällstad som Vetlanda som möjliga framtida tillverknings-
orter. Gustafsson såg att det också kunde vara möjligt att förlägga produktionen 
till något annat land. Tanken om att lokal produktion av en speciell produkt 
med speciell smak skulle skapa ett mervärde – idag en självklarhet inom 
livsmedelsindustrin – hade ännu inte slagit rot i Arlakoncernens korridorer. 

Samma dag som ost-VM i Green Bay i Wisconsin i USA gick av stapeln 
meddelades nedläggningsbeslutet i Klintehamn. Tävlingen samlade ostmästare 
från hela världen, vilka tävlade i 16 olika klasser. Sverige tog totalt hem tre priser 
varav en bronsmedalj i klassen för halvfeta ostar för Klintemejeriets Koggost. 
Enligt Mjölkdags var de lokala gotländska tidningarna dämpade i sin rap-
portering av mejerinedläggningen. Den främsta kritiken mot nedläggningen var 
att produktionen av Koggosten skulle flyttas från ön, kanske rentav till utlandet. 
Den fråga som ställdes var om gotlänningarna skulle köpa en Koggost som 
producerades på annan ort. 

Kontraster 
Endast två mejerier fanns kvar på Gotland i början av 1990-talet – det ena 
fokuserat på mjölk, smör och mjölkpulver och det andra på ost. Nu var mång-
falden definitivt död. Det är välkänt att monokulturer är sårbara och det visade 
sig också gälla mejerinäringen på Gotland. Även om Stångamejeriet lanserade en 
ny lokal ost, Blå Gotland i början av 1990-talet som vann stora framgångar med 
denna, så hade tiden för en lokal utmanare också mognat. Men istället för att 
tävla i bulksegmentet gav sig utmanaren in i ett nischsegment med en hög-
kvalitativ produkt som värderades högt av marknaden. Utmanaren hette Eksta 
gårdsmejeri och var beläget vid Bjärges i Eksta. Mejeriet inledde sin verksamhet i 
april 1996. För första gången i modern var råvaran inte komjölk utan mjölk från 
får. Så gott som all ost tillverkades av mjölk från den egna gården och pro-
duktionen låg nere under vinterhalvåret då tackorna sinade. I mejeriet framställdes 
förutom en traditionell vit fårost också bredbar färskost samt olika dessertostar. 
Försäljning skedde vid gården, men en stor del av produktionen såldes också 
direkt till restauranger på ön. På sätt och vis kan detta ses som en ny form av 
export eftersom restaurangbesökarna till största delen sannolikt var turister.  

Arla Foods lade ned det sista ostmejeriet på Gotland, det i Stånga, våren 2004. 
Samtidigt byggdes Visbymejeriet ut för att kunna ta emot hela öns mjölkpro-
duktion eller totalt 150 000 ton mjölk årligen. Den tillkommande mjölkvolymen 
i Visbymejeriet torkas nu till torrmjölk istället för att ystas till ost. Torrmjölk är 
för Arla Foods en viktig exportvara. För att utnyttja Visbymejeriets kapacitet till 
fullo tas nu också mjölk från fastlandet till Gotland. Därifrån är steget inte långt 
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till att tänka sig det omvända scenariot. Med den skoningslösa struktur-
rationalisering som mejerinäringen på Gotland varit föremål för sedan 1930-
talet är det inte alls svårt att föreställa sig att Visbymejeriet om ett tiotal år också 
är för litet. 

Eksta gårdsmejeri lades ned år 2000, men mejeriet hade inspirerat många 
under sin existens och innan decenniet var slut hade tre nya gårdsmejerier an-
lagts. Det första var ett mejeri baserat på fårmjölk i Häftings i Hangvar socken 
medan de två andra baserades på komjölk och var belägna vid Stafva i Barlingbo 
socken och i prästgården i Hejnum socken. Samtliga inledningsvis haft samma 
upplägg som Eksta gårdsmejeri och satsat på högkvalitativ nischproduktion med 
försäljning till restauranger. Stafva gårdsmejeri blev så framgångsrikt att man 
hösten 2009 byggde ett nytt och betydligt större mejeri för att kunna öka pro-
duktionen. Med den högre kapaciteten på plats är ambitionen att inte enbart ägna 
sig åt inrikes export i form av indirekt och direkt försäljning till turister utan också 
utrikes export där ost under senare år sålts till bland andra Österrike och Finland. 

Under loppet av mer än ett sekel genomgick mejerisektorn på Gotland en stor 
förändring. Idag har ön möjligen gått in i en ny fas när numera transnationella 
Arlas enda kvarvarande mejeri har fått sällskap av tre gårdsmejerier. Livsmedels-
sektorns nuvarande inriktning visar på att det åter finns en potential för små-
skalig livsmedelsproduktion och att produktion som baseras på lantraser och 
lokala växter rent av kan ha en konkurrensfördel. Att fråga sig var de gotländska 
lantraserna tog vägen och hur det kom sig att dessa försvann blir därför en 
naturlig fråga. 

Mejerisektorns utveckling och gotländska kor 
Fram till mitten av 1800-talet bestod besättningarna på Gotland enbart av 
renrasiga gotlandskor, d.v.s. en hornboskap med många drag lika den alltjämt 
bevarade lantrasen Väneko. Insikten om att korna i Sverige tillhörde egna 
distinkta raser förefaller ha uppkommit vid ungefär samma tid, i mitten av 1800-
talet. Gotlandskon var mycket mindre än en ko är idag både till mankhöjd och 
längd. Någon entydig färgteckning hade dessa inte, utan det var mer storlek, 
horn och tradition som definierade rasen än färgteckning på djuren. I ett tide-
varv som präglades av industriella strävanden och rationalitet var det ett 
naturligt inslag att välja bort djurraser som gav lägre avkastning. Kunde saker 
likriktas så var det sannolikt av godo. Gotlandskon tillhörde uppenbart det för-
gångna – också genom sin litenhet. Detta tankegods till trots fanns det ändå de 
som en bit in i den nya tiden höll fast vid den traditionella rasen. 

I landshövdingens femårsberättelse för åren 1871–1875 får vi en beskrivning 
av Gotlandskons kännetecken: 
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Gotland har sin egen fäkreatursras, som i allmänhet är ljusbrun till färgen och 
ehuru den är mindre än anglerrasen, dock till sin kroppsbildning mycket liknar 
denna. Erfarenheten har gifvit vid handen, att denna inhemska ras lemnar 
utmärkta mjölkkreatur i förhållande till deras storlek, om de rätt utfodras, att den 
är härdig och lättfödd och att kreatur af densamma, under några generationer väl 
uppfödda, kunna blifva ganska stora.  

Bilden nedan visar Gotlandskons utseende med horn och brokig färgteckning 
sannolikt här förevisad på den stora Lantrbuks- och industriutställningen i 
Visby år 1904 då särskild premiering av gotlandsras ännu pågick.  

Bild 3. Gotlandsko år 1904 

 
Källa: Kungl. Landtbruksstyrelsens porträttgalleri över svenska husdjur i Riksarkivets 
samlingar. 

Trots de positiva orden fanns det krafter som inte var nöjda med rasen. Detta 
ledde till att tjurar av Ayrshire-ras började importerades omkring 1860. År 1874 
kom också en angler-tjur och tio kvigor till ön. Landshövdingen fortsatte i sin 
femårsberättelse för åren 1876–1880 att ösa lovord över gotlandskon och 
konstaterade då att: 

Fäkreaturen utgöras till allra största delen af en välbildad, inom ön från äldsta 
tider uppdragen mindre ras, som i obetydlig mån blifvit under senare tider upp-
blandad med främmande raser. Den gotländska rasen är i förhållande till dess 
storhet och lätthet att föda särdeles mjölkgifvande samt lämplig för öns mindre 
rika gräsbeten. 
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I ett brev till Svenska Mejerikonsulentföreningen daterat i maj 1890 skriver 
mejerikonsulenten på Gotland, Gustaf af Wetterstedt att renrasig gotlandsko 
alltjämt är den dominerande rasen på ön. Men, på de mellersta delarna av Got-
land, liksom något norrut blandades lantrasen med start vid mitten av 1800-talet 
upp med främst Ayreshire-ras, men också med Angler-ras, medan övriga delar 
av ön alltså ännu 1890 helt dominerades av gotlandskon. Gotlandskon utmärkte 
sig enligt af Wetterstedt genom sin sena utveckling och ringa kroppsstorlek, en 
följd av den mindre lämpliga behandling korna fått utstå under generationer om 
man ska tro af Wetterstedt, som dock också konstaterar att rasen hade en ganska 
vacker kroppsform och ett ”djupt hår”. Färgmässigt var gotlandskon röd och vit, 
gul med mörka tvärstrimmor eller vitbrokig med samma gula inslag som 
föregående variant. De strimmiga varianterna var redan 1890 få till antalet och 
framhölls då som de mest typiska exemplaren av den urgamla gotlandsrasen. Av 
allmogen kallades denna variant sjönaut (vilket uppges vara den gutniska varian-
ten av det svenska sjönöt, ”ko från havet”). 

Af Wetterstedt konstaterar att ingen selektion ännu gjordes vid val av avels-
djur och att utfodringen generellt var otillräcklig och att omsorgen om djuren i 
ladugårdarna också den hade åtskilligt övrigt att önska. Även om Hushållnings-
sällskapet redan gjort mycket tyckte af Wetterstedt sig se större problem med att 
skapa en modern ladugårdsskötsel, det vill säga animalieproduktion, på Gotland 
än i andra delar av landet. Öns isolerade läge och därmed bristande kunskaps-
utbyte med omgivningen var härvid en viktig faktor. Gotlandskon var säkert en 
delförklaring till Liljhagens konstaterande om låg mjölkavkastning per individ. 

  Med anläggandet av en sockerfabrik i Roma år 1894 blev fodertillgången på 
Gotland plötsligt kraftigt förbättrad. Tack vare betblast och betmassa kunde 
större och mer högavkastande boskap hållas. Först ut att nyttja det nya fodret var 
sannolikt de större bönderna på den bördiga mellersta delen av ön, det vill säga 
de som varit först ut med att prova andra koraser än den traditionella gotlands-
kon. Gotlandskon som av tradition svältfötts under stora delar av året var för 
många sinnebilden av fattigdom med sin litenhet. Jämförelser baserades ofta på 
mjölkavkastning per ko, snarare än mjölkavkastning per foderintag. Hallander 
konstaterar (Hallander 1989) att ”Hade man systematiskt koncentrerat sig på 
gotlandsrasen är det högst sannolikt att den kunde ha fyllt de krav som ställdes. 
Men man hade varken tålamod eller tilltro till ’det gamla slaget’”. Landshöv-
dingen koncentrerar sig i sin femårsberättelse för åren 1896–1900 på frågan om 
vilken koras som är att föredra för den framväxande mejeriindustrin.  

Sedan det visat sig, att gotländska nötkreatursrasens förädling och utveckling ej 
kunde hålla jemna steg med det framåtskridande jordbruket, och en följd deraf 
blifvit, att för ladugårdsskötsel intresserade jordbrukare från andra orter skaffat 
sig material för frambringande af en kreatursstam, som vid stegrad utfodring 
kunde lemna mera tillfredsställande utbyte i afseende på mjölkmängd, men den 
planlösa blandning af olika raser, som sålunda förekomme, måste befaras medföra 
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ett mindre lyckligt resultat, så hade Hushållningssällskapet år 1898 tillsatt en 
kommitté för såväl utredande af frågan, hvilken nötboskapsras vore den för 
korsning med gotlandsrasen lämpligaste, som framläggande af förslag på 
lämpligaste tillvägagångssättet för korsningsproduktens förädling och utveckling 
till en för Gotland lämplig nötboskapsstam. Denna kommitté har i afgifvet 
betänkande förordadt ayrshirerasen såsom den för angifna ändamålet lämpligaste, 
och med godkännande af denna åsigt har Hushållningssällskapet i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med kommitténs förslag beslutat, att från och med år 1901 
skola anordnas premieringar af gotlandsras, ayrshireras och blandad ras samt att 
ersättning skall lemnas för hållande af stamtjurar af gotlandsras och ayrshireras, 
men icke af blandad ras.  

Än hade alltså inte Gotlandskon fått någon definitiv nådastöt utan levde vidare 
sida vid sida med renrasiga importkreatur. 

Gotlandskons nedgångsfas 
Gotlandskon, den traditionella korasen på Gotland, hade som vi tidigare sett fått 
konkurrens av importerade boskapsraser redan på 1860-talet. Vid sekelskiftet 
1900 fanns dock alltjämt en livskraftig stam kvar, en stam som också var föremål 
för årliga premieringar i Hushållningssällskapets regi. Men Gotlandskons dagar 
var trots detta ändå snart räknade. I själva verket kom 1900-talets första decen-
nium att bli slutfasen för Gotlandskon. Inför 1909 års premiering godkändes 
endast en tjur av gotlandsras och när staten tog över kostnaderna för premie-
ringen samma år och ett nytt premieringsreglemente infördes, hänvisades 
gotlandsrasens kvarvarande framgent till att tävla i klassen blandad ras. Håkan 
Hallander konstaterar (Hallander 1989) att detta innebar att tjurarna var ute ur 
leken ”och rasen som sådan dödsdömd”. Det som nu skedde var att de kvarvara-
nde gotlandskor nu korsades hejvilt med Ayreshire-tjurar så att omkring 1925 
hela boskapsstammen var präglad av Ayreshire. Hallander har säkra belägg för 
att två Gotlandskor 1941 fanns på en bondgård på Lidingö och redovisar också 
rykten om att det  

ännu på tidigt 60-tal [skall ha] funnits halvkorsningar med typiskt utseende. Idag 
återstår endast några fotografier och ett enda horn. Såvitt jag har funnit finns det 
inte ens ett kranium av denna unika ö-ras bevarat!  

 
Ett ökat industriellt fokus i mejerinäringen på Gotland kan ses som den yttersta 
orsaken till Gotlandskons utrotning. Oaktat orsaken är gotlandskons utrotning 
en oersättlig förlust för den biologiska mångfalden och för den gotländska, och 
därmed också den svenska, kulturhistorien. Att därtill bland annat också ölands-
kon och smålandskon gått samma öde till mötes som Gotlandskon förstärker 
givetvis bara intrycket av en nationell katastrof.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att mindre än ett sekel av 
modernisering ledde till utrotningen av den gotländska lantrasen. Trots de goda 
föresatser som strukturrationalisering och exportinriktning hade, ledde proces-
sen till en oväntad negativ påverkan på den biologiska mångfalden, när lant-
raserna valdes bort eftersom de ansågs sakna ekonomiskt värde 

Slutsatser 
Smör- och osttillverkning har sannolikt en tusenårig historia på Gotland, men 
1700-talet och 1800-talets första hälft var tider då mjölkproduktion inte priori-
terades. I och med det första gotländska mejeriets anläggning i slutet av 1860-
talet började ön bygga upp en självförsörjning på mejeriprodukter. Nästa steg 
blev att börja exportera och det skedde under 1880-talet, sedan ett storskaligt 
bolag inlett sin verksamhet. Åren kring 1890 innebar en kraftfull satsning på 
export av smör från Gotland till England. Sedan den engelska marknaden 
mättats, bland annat av det gotländska smöret skruvades kvalitetskraven upp 
samtidigt som priserna föll. Resultatet blev en utslagning av mindre mejerier 
men även ett incitament till en nystart för näringen. År 1900 bildades genom en 
fusion Mellersta Gotlands andelsmejeriförening som nu med full kraft satsade 
storskaligt framåt och samtidigt tog itu med kvalitetsarbetet på allvar. Bolaget 
lyckades inte förhindra en boom av nyanläggningar av mejerier runt 1910. Samt-
liga dessa hade export av smör till England som affärsidé. Efter några år gjorde 
mejeriföretagen gemensam sak och startade sin egen grossistförening för att 
säkra en större del av värdekedjan. Nu dirigerades också en del av smöret om 
från England till Mälardalen. På den storskaliga och industriella export-
satsningens altare offrades den inhemska rasen gotlandsko, därtill sannolikt på 
direkt felaktiga grunder. I början av 1930-talet reglerades mejerinäringen i 
Sverige och produktionen blev nu en intern nationell angelägenhet när världs-
marknadspriset var lägre än det i Sverige gällande priset. Mejerinäringens 
strukturrationalisering hamnade nu överst på åtgärdslistan och sysselsatte den 
gotländska mejerinäringens företag fram till mitten av 1960-talet. Från 1950 
skedde ett skifte i produktionen från smör till ost och från mitten av 1960-talet 
erhölls statligt exportstöd för vissa produkter, bland andra ost från Klintehamn. 
De gotländska mejeriföretagen fusionerade år 1968 med MjölkCentralen i Stock-
holm – dagens Arla Foods, som fortsatte rationaliseringen. En kraftigt ökad in-
hemsk efterfrågan på ost under 1970-talet stoppade för ett par år upp rationali-
seringen, som åter tog fart under 1980-talet, bland annat i och med anläggandet 
av ett nytt stormejeri. Sveriges EU-anpassning från tidigt 1990-tal ledde till 
ytterligare nedläggningar, men också till förhoppningar om export och i vissa 
fall reell sådan. Under 2000-talets första decennium har torrmjölk blivit en viktig 
bulkexportvara från Visbymejeriet till världsmarknaden. En inhemsk export av 
högkvalitativ ost har parallellt växt fram i och med framväxten av gårdsmejerier 
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med en stor del av sin försäljning riktad till besöksnäringen bland annat till 
restauranger. 

Källor 
 
Intervjuer 
Bertil Ingmansson, Klintehamn (telefonintervju 2006-10-19). 
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Anon. (1855). Behofwet af förbättrad och utwidgad Ladugårdsskötsel, Gotlands Läns 
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11. Småskalig livsmedelsproduktion som ett 
instrument för att främja naturvården i 

odlingslandskapet 

Per Wramner & Odd Nygård 
 

Det är väl känt att modernt jordbruk ger upphov till ett ensartat, utarmat 
odlingslandskap och en rad andra negativa miljökonsekvenser. Allvarligast är 
minskad biologisk mångfald,1 som denna uppsats fokuserar på, tillsammans med 
vatten- och luftföroreningar, giftspridning och förlust av kulturvärden. Generellt 
gäller att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet hänger nära samman 
med markanvändning och intensitetsgrad i jordbruket. Ökad intensitet betyder i 
allmänhet minskad biologisk mångfald. Det gäller såväl för den vilda mång-
falden som för mångfalden hos husdjur och grödor (Ihse, 1995; Cousins et al., 
2002; Wramner, 2003, s. 38-39; Sveriges lantbruksuniversitet, 2009, s. 179-183; 
Haines-Young, 2009; Wramner och Nygård, 2010, s. 135-149; Antonsson, 2011; 
Emanuelsson, 2011 a).  

Det äldre odlingslandskapet med sin småskalighet, variation och rika 
biologiska mångfald – inte minst i naturliga betes- och ängsmarker – represen-
terar däremot stora värden för naturvården. Det gäller naturens egenvärde 
(kulturellt-vetenskaplig naturvård), dess värde för människan som en plats att 
vistas på och att njuta av (social naturvård och landskapsvård) liksom de övriga 
ekosystemtjänster den producerar. Därtill kommer att detta landskap represen-
terar stora kulturhistoriska värden genom att bära vittnesmål om äldre bruk-
ningsformer. Därför är det en viktig uppgift för dagens natur- och kulturvård att 
slå vakt om återstående rester av – och i viss utsträckning återskapa – äldre 
tiders odlingslandskap (Wramner, 2003, s. 38-39; Wramner och Nygård, 2010, s. 
135-149; Cousins, 2011; Emanuelsson 2011 a). 

I det äldre odlingslandskapet ingick en betydande mångfald av lokala husdjur 
och grödor – agrodiversitet – som i dag till stor del har försvunnit. Detta är en 

                                   
1 FN:s konvention om biologisk mångfald definierar begreppet som ”variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” (Utrikesdepartementet, 
1993). 
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följd av samma processer som omdanat det äldre odlingslandskapet.  Exempelvis 
dog ölandskon och skogssvinen ut i början av 1900-talet och gotlandskon på 1920-
talet. Andra lantraser, till exempel fjällkon, förändrades och utarmades genetiskt 
genom avel och uppblandning med andra raser. När det gäller växter har exempel-
vis ett flertal lokala havresorter försvunnit helt och gotlandskorn har knappast 
odlats sedan 1920-talet (Hallander, 1989; Emanuelsson, 2009; Leino, 2011). 

Återstående rester av äldre husdjursraser (lantraser) och växtsorter (lant-
sorter) representerar stora värden från skilda bevarandesynpunkter. De utgör 
t.ex. levande historiska minnesmärken och erbjuder värdefullt material för fram-
tida husdjursavel och växtförädling. Lantraser och lantsorter karakteriseras ofta 
av tålighet samt god anpassning och prägling till den lokala miljön. För betesdjur 
gäller också god förmåga att utnyttja naturbeten. Samtidigt måste framhållas att 
lantraser och lantsorter i allmänhet ger en lägre avkastning. Emellertid kan många 
gånger det som förloras i kvantitet helt eller delvis kompenseras av bättre 
kvalitativa egenskaper, t.ex. bättre ystningsegenskaper hos mjölken eller högre halt 
av proteiner och vitaminer i spannmålen. Dessa egenskaper gör lantraser och 
lantsorter särskilt intressanta för småskalig livsmedelsproduktion som eftersträvar 
en koppling mellan produktegenskaper och produktionsplats (Hallander, 1989; 
Jordbruksverket, 1998; Wramner, 2003, s. 95-99).  

Rena natur- och kulturvårdsåtgärder är inte tillräckliga för att slå vakt om 
biologisk mångfald och övriga miljövärden i dagens jordbrukslandskap i den 
omfattning som anges i det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. (Jordbruksverket, 2009) Den pågående utarmningen av den 
biologiska mångfalden i det moderna jordbrukslandskapet är främst en följd av 
förändringar på landskapsnivå. Det gäller framför allt den ökade intensiteten 
och storskaligheten i jordbruket. Det moderna odlingslandskapet präglas av en 
uttalad likformighet med dominans av sammanhängande åkrar. Det bästa sättet 
att öka och bevara den biologiska mångfalden är därför att ändra jordbrukets 
inriktning så att miljöhänsynen förstärks och större utrymme ges åt nischpro-
duktion som karakteriseras av lägre intensitet (bl.a. mindre kemikalieanvänd-
ning), småskalighet och variation, där inte minst hävd av naturbetesmarker 
spelar en viktig roll (Bignal och McCracken, 1996).  

Sådana mer generella frågor ligger dock till stor del utanför ramen för denna 
studie. Dess syfte är i stället att diskutera och försöka besvara frågan om – och i 
tillämpliga fall hur – småskalig livsmedelsproduktion kan främja naturvårdens 
intressen i jordbrukslandskapet. Det gäller dels vad sådan livsmedelsproduktion 
kan innebära i sig, dvs. oberoende av andra insatser, dels vad den kan innebära 
för att förstärka de positiva effekterna av andra naturvårdsinsatser, i första hand 
miljöersättning inom ramen för EU:s Landsbygdsprogram. Det gäller i praktiken 
främst de natur- och kulturvärden som är knutna till återstående rester av äldre 
brukningsformer, främst bete på naturbetesmarker, och den biologiska mångfald 
de representerar. Sådana brukningsformer förekommer främst i vissa skogs- och 
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mellanbygder, där jordbruket fortfarande i någon mån karakteriseras av små-
skalighet och hävd av naturbetesmarker. Vidare gäller det bevarandet av lant-
raser och lantsorter (Wramner, 2003, s. 95-99; Wramner och Nygård, 2010, s. 
135-149; Cousins, 2011).  

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet utgår ersättning till ägare av djur som 
tillhör äldre lantraser. Detsamma gäller för ersättning till odling av äldre växt-
sorter. Här kan också ingå stöd för att bevara hotad ogräsflora, som är knuten till 
sådana sorter, exempelvis genom s.k. allmogeåkrar (Emanuelsson, 2011 b). 

Frågan om – och i så fall hur – småskalig livsmedelsproduktion kan främja 
naturvårdens intressen i jordbrukslandskapet har hittills inte varit föremål för 
några ingående vetenskapliga studier i Sverige. Denna genomgång är den första 
mer samlade av sitt slag och har uttalad pilotkaraktär. Det vetenskapliga intresset 
i Sverige har i stället fokuserats på allmänna frågor om jordbrukets naturvårds-
konsekvenser (se föregående sida) eller på allmänna konsekvenser av olika 
skötselstrategier som ekologisk produktion. Även om sådan produktion på flera 
sätt har naturvårdsfördelar jämfört med konventionell produktion (Drake och 
Björklund, 2001; Wramner, 2003, s. 105-117; Belfrage et al., 2005) har den min-
dre betydelse för de naturvårdskonsekvenser som behandlas här. De kan, med 
andra ord, uppstå vid såväl ekologisk som konventionell produktion.   
    Analysen bygger i första hand på data från tidigare studier av författarna 
(Wramner, 2003; Wramner och Nygård, 2010; Nygård och Wramner, 2012 a 
och b; Wramner och Nygård, 2012), tillgänglig litteratur – bl.a. slututvärde-
ringen av Miljö- och landsbygdsprogrammet (Sveriges lantbruksuniversitet, 
2009), en översikt av de areella näringarnas geografi och historia (Antonsson 
och Jansson, 2011) och ett band av Sveriges nationalatlas om jordbruk och 
skogsbruk i Sverige sedan år 1900 (Jansson, 2011) – samt författarnas pågående 
fältstudier av odlingslandskap och småskalig livsmedelsproduktion i Västergöt-
land och på Gotland. De pågående studierna behandlar främst sambanden 
mellan produktionsplats och egenskaper hos småskaligt producerade livsmedel.    

Det svenska landskapets historiska utveckling 
Det svenska landskapet, som vi känner det i dag, är resultatet av naturliga 
processer och mänsklig påverkan. Landformer, jordarter etc. är produkter av 
berggrundens beskaffenhet, den senaste istiden och de processer som pågått 
sedan dess. Mark, vatten och klimat styr vegetationen och därmed djurlivet 
(Nordiska Ministerrådet, 2003, s. 10-19).  

Till detta kommer som en avgörande faktor människans påverkan av 
landskapet. Den började tidigt, främst genom det jordbruk som har bedrivits i 
Sverige under de senaste 6 000 åren. (Welinder et al., 2004) De första spåren av 
mänsklig påverkan av landskapet kan härledas till yngre järnåldern (Bruun et al., 
2001). I början var det mest fråga om svedjebruk och skogsbete (Påhlsson, 1998). 
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Påverkan var i början småskalig men tilltog som en följd av bl.a. det ökade 
behovet av vinterfoder under en period med kyligare klimat mellan  500 f.Kr. 
och 500 e.Kr. Följden blev att ett dynamiskt mosaiklandskap skapades (Ekstam 
och Forshed, 2000).  

Redan under tidig medeltid utgjorde stora delar av södra och mellersta 
Sverige ett kulturlandskap med naturliga fodermarker, dvs. betes- och slåtter-
marker, som dominerande inslag. Betesprägeln var på många håll stark (Myrdal, 
1999; Segerström och Emanuelsson, 2002). 

Den odlade marken och slåtterängarna, från vilka merparten av vinterfodret 
kom, bildade inhägnade så kallade inägor. Därutanför fanns vidsträckta 
naturliga betesmarker, så kallade utägor, som bestod av hagmarker, skogsbeten 
m.m. Detta system för markanvändning gav upphov till ett antal kulturpräglade 
naturtyper med rik biologisk mångfald. Det var i stora drag intakt fram till andra 
hälften av 1800-talet. Skogsbete dominerade användningen av skogarna långt in 
på 1800-talet. Efter hand tog ett skogsbruk inriktat på virkesproduktion allt mer 
över (Nilsson, 1997). Arealen öppna gräsmarker i det svenska landskapet ökade 
stadigt fram till mitten av 1800-talet för att därefter minska (Gadd, 2000).  

Under perioden 1830–1900 nära nog fördubblades Sveriges befolkning – från 
2,8 till 5,1 miljoner (Statistiska centralbyrån, 1969) – vilket ledde till ökat betes-
tryck i skogen, ökat uttag av ved och husbehovsvirke samt ökad nyodling.  Sedan 
slutet av 1800-talet innebar skärpta regler mot skogsbete samt en fortlöpande 
allmän intensifiering av jord- och skogsbruket – bl.a. påskyndad av statligt stöd 
– en långtgående förändring av markanvändningen. Denna fick stora effekter på 
landskapet. Ängen som hade utgjort ett betydande inslag i kulturlandskapet 
fram till 1800-talets mitt började successivt minska i utbredning. Detta skedde 
till att börja med främst genom uppodling, senare genom granplantering eller 
naturlig igenväxning. Den stora minskningen av arealen naturlig betesmark kom 
däremot en bit in på 1900-talet (Dahlström, 2006). De naturliga fodermarkerna 
omfattade 1927 1,9 miljoner hektar, trots att skogsbetet då redan i stor 
utsträckning ersatts av produktionsskog. Endast 0,2 miljoner hektar av dem 
återstod i hävd 1997 (Ekstam och Forshed, 2000).  Det blev en angelägen uppgift 
för naturvården att slå vakt om dessa rester.   

Utvecklingen i odlings- och skogslandskapen hängde intimt samman till en 
bit in på 1900-talet. Därefter blev kopplingen successivt svagare till följd av att 
jord- och skogsbruket moderniserades och separerades från varandra vad gäller 
markanvändning. Den tidigare användningen av skogsmark för jordbruksända-
mål, främst genom svedjebruk och skogsbete, försvann sålunda helt.  

Det historiska resultatet av människans närvaro och aktivitet är mest 
framträdande i odlingslandskapet med dess öppna gräsmarker (Öster, 2006). På 
ogödslade, av slåtter och bete präglade marker skapades förutsättningar för en 
rik biologisk mångfald och därmed stora naturvärden (Cousins, et al., 2002). 
Många konkurrenssvagare växtarter fick möjlighet att breda ut sig samtidigt som 



 
S M Å S K A L I G  L I V S M E D E L S P R O D U K T I O N  

 185 

framför allt det lägre djurlivet gynnades av bl.a. det mikroklimat som skapades 
genom hävden. Dagens jordbrukslandskap bedöms hysa knappt hälften av 
Sveriges cirka 3 600 rödlistade arter (Gärdenfors, 2005). 

Det äldre odlingslandskapet representerar också stora kulturella värden och 
har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Lika mycket som fornlämningar 
och andra kulturminnesmärken vittnar det om gångna tiders mänskliga 
verksamhet. Detta landskap utgjorde fram till för bara 75–100 år sedan den miljö 
i vilken merparten av den svenska befolkningen bodde och verkade, något som 
starkt påverkat den svenska folksjälen och gett tydliga avtryck i konst, litteratur 
och musik. Fortfarande uppfattar exempelvis många människor björkhagen som 
något av det mest typiska för Sverige, trots att den numera är ett relativt sällsynt 
inslag i den svenska naturen (Wramner och Nygård, 2010, s. 135-149).  

Vid 1900-talets början var den generella uppfattningen att odlingslandskapets 
ängar och hagar var ett naturligt inslag i den svenska naturen. Bonden och betes-
djuren utgjorde främmande element som störde den naturliga balansen. Den 
svenska naturvårdens främste företrädare vid denna tid, Uppsala-professorn 
Rutger Sernander, liksom övriga ledande biologer, hade den bestämda upp-
fattningen att om bara lövängen lämnades i fred och fick sköta sig själv så skulle 
den successivt återfå den ursprungliga naturliga ängskaraktären. 

Den som först beskrev den traditionella hävdens – och därmed bondens – 
essentiella roll i skapandet och bevarandet av odlingslandskapet var odlings-
historikern Mårten Sjöbeck.2 Han kom att förändra synen på människans roll i 
odlingslandskapet. I skriften Bondskogar, deras vård och utnyttjande (Sjöbeck, 
1927) beskriver han skötseln av lövängen genom slåtter och röjning. Sjöbecks 
idéer kom så småningom att spridas av andra – akademiska – forskare och blev 
därmed allt mer accepterade i de vetenskapliga kretsarna. Idag ifrågasätts inte 
längre att odlingslandskapets natur- och kulturvärden är beroende av kon-
tinuerlig traditionell hävd. 

Jordbrukspolitik och naturvård i Sverige 

Jordbrukets produktion av kollektiva nyttigheter 
Jordbrukets och odlingslandskapets utveckling under större delen av 1900-talet 
hänger intimt samman med jordbrukspolitiken, särskilt jordbrukets olika stöd-
former. Många av de element i odlingslandskapet, som hyser de största natur-
värdena, saknar i dag nämnvärd ekonomisk betydelse för jordbruket. Skötsel-
incitamenten kommer i stället från olika typer av stöd till natur- och kultur-
vårdande åtgärder. Samtidigt har det dominerande inslaget i jordbrukspolitiken 

                                   
2 Sjöbeck var anställd vid SJ och brukar kallas amatörforskare för att poängtera att han 
saknade den akademiska skolning och förankring som skulle ha gett hans resultat omedelbar 
akademisk trovärdighet. 
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varit starka incitament – inklusive betydande statligt stöd – till rationalisering och 
effektivisering. Denna politik har stimulerat till storskalighet och mekanisering. 
Därigenom har den haft direkt negativ effekt på bevarandet av natur- och kultur-
värdena i odlingslandskapet. Detsamma gäller för dess effekt på landsbygdens 
socio-ekonomiska förhållanden (Sveriges lantbruksuniversitet, 2009, s. 20-36).  

Värdet av det traditionella jordbrukslandskapet för natur- och kulturvård, 
rekreation, turism etc. har kommit att uppmärksammas allt mer under senare år. 
Följden har blivit att ansträngningar av olika slag för att begränsa det moderna 
jordbrukets negativa miljökonsekvenser nu görs i allt större utsträckning, inte 
minst inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det uttalade målet 
är hållbar landsbygdsutveckling, såväl ekologiskt som socio-ekonomiskt (Sveri-
ges lantbruksuniversitet, 2009, s. 20-36). 

Den ökande uppmärksamheten har också kommit till uttryck i den 
vetenskapliga litteraturen, där en nyckelfråga är hur jordbruket skall kunna 
ersättas för de s.k. kollektiva nyttigheter det producerar. Det kan röra sig om 
biologisk mångfald, naturskönhet, rekreationsmöjligheter etc. Dessa nyttigheter 
kan bara till en mindre del ersättas via priset på jordbruksprodukter. I stället har 
system för ersättning, som finansieras med offentliga medel, i allt större ut-
sträckning kommit att införas. Det gäller inte minst inom EU, där system för 
miljöersättning utvecklats inom ramen för den gemensamma jordbruks-
politikens andra pelare (Wramner, 2003, s. 42-46). 

Svårigheterna att i monetära termer kvantifiera de icke-materiella värden ett 
traditionellt jordbruk producerar är betydande, men ett ökande antal studier i 
framför allt Europa har pekat på flera möjligheter. Sålunda har en studie i 
Belgien visat att förekomst av ängar och betesmarker i ett jordbrukslandskap 
ökar dess attraktivitet för turister. Detta tar sig uttryck i en större betalningsvilja 
för till exempel övernattningar än i ett mer intensivt utnyttjat jordbruksland-
skap. Jordbrukarna har således möjlighet att öka sina turistinkomster genom att 
skapa ett mer attraktivt landskap (Vanslembrouck et al., 2005).  

Produktionen av den välkända, ursprungscertifierade roquefortosten i Frank-
rike och dess koppling till betesdrift, som bidrar till att bevara ett traditionellt 
odlingslandskap med vidsträckta naturbetesmarker av stort naturvärde, är ett 
annat exempel av intresse i detta sammanhang. Studier har visat att värdet av 
detta landskap som en positiv faktor vid prissättning och marknadsföring av 
osten är viktigare för viljan att bevara det än den miljöersättning som också 
utgår. Vidare gav en ändring av produktionsreglerna för osten, med syfte att 
bl. a. annat förbättra hävden av betesmarkerna, ett snabbt och tydligt resultat. 
Naturvårdsnyttan inom hela produktionsområdet för roquefortosten blev 
betydande (Quetier et al., 2004).  

Vidare har svenska enkätundersökningar kommit fram till att en betydande 
betalningsvilja finns hos allmänheten – motsvarande 1 000–2 000 kronor per 
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hektar – för att bevara hagmarker. En ersättning på denna nivå borde räcka för 
att slå vakt om i stort sett all hagmark i Sverige (Drake, 1992; Hasund, 1998).  

Miljöersättningar 
Sveriges kvarvarande ängs- och hagmarker av värde från naturvårdssynpunkt 
inventerades genom Ängs- och hagmarksinventeringen 1987–1992 samt Ängs- 
och betesmarksinventeringen 2002–2004. Den senare omfattade cirka 300 000 
hektar mark, varav cirka 270 000 hektar bedömdes som värdefulla ur bevarande-
synpunkt. Av den inventerade arealen utgjordes cirka 230 000 hektar av betes-
mark och cirka 7 000 hektar av ängsmark. Arealen potentiellt värdefulla foder-
marker, där restaurering krävdes för att återskapa naturvärdena, uppgick till 
cirka 20 000 hektar ängsmark och cirka 35 000 hektar betesmark (Jordbruks-
verket, 2005). 

För att motverka de negativa effekterna av det moderna jordbruket har olika 
stöd för att bevara natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet införts. Genom 
det statliga stödet för naturvård i odlingslandskapet (NOLA), som från och med 
1986 utbetalades för vård av särskilt värdefulla miljöer, och det kompletterande 
stödet för naturvårdande åtgärder från och med 1990 – i samband med ett 
riksdagsbeslut om att börja avreglera det svenska jordbruket – började man på 
bredare front stödja insatser för att slå vakt om resterna av det äldre odlings-
landskapet i Sverige (Wramner och Nygård, 2010, s. 101-102). 

Genom inträdet i EU den 1 januari 1995 kom Sverige att omfattas av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP). Den 
innebar en återreglering, jämfört med 1990 års riksdagsbeslut, samt en fortsatt 
satsning på rationalisering och stordrift, bl.a. genom produktionsstöd, inom 
ramen för den ekonomiskt helt dominerande första pelaren i CAP. Samtidigt 
utgick emellertid även ökat stöd genom CAP:s andra pelare till miljövårds-
åtgärder och andra insatser för att i någon mån motverka de negativa effekterna 
för bl.a. miljön av den förda politiken (Wramner och Nygård, 2010, s. 101-102). 

Medlemskapet i EU innebar att fick Sverige ett miljöprogram för jordbruket – 
Miljöersättningsprogrammet – som omfattade perioden 1995–1999. Samtidigt 
fasades de tidigare miljöstöden ut. Avsevärda belopp – till hälften finansierade av 
EU genom CAP:s andra pelare, till hälften av Sverige – anslogs för att ersätta 
lantbrukare för produktion av kollektiva nyttigheter i form av bl.a. biologisk 
mångfald. Ersättningen baserades på frivilliga åtaganden som i allmänhet 
omfattade fem år. I programmet ingick ersättning för att bevara och vårda 
naturliga betesmarker som hagmarker och mer sällsynt förekommande alvar-
hedar, ljunghedar och skogsbeten. Det fanns tre ersättningsnivåer beroende på 
bevarandevärdet. Ersättning utgick också för att bevara och vårda slåtterängar 
liksom för att återskapa sådana (Wramner, 2003, s. 38-40). 
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Miljöersättningsprogrammet följdes – för perioden 2000–2006 – av Miljö- 
och landsbygdsprogrammet med ungefär samma inriktning. För hela perioden 
gick cirka fyra miljarder kronor till betesmarker och slåtterängar. För hävd av 
sådana marker utgick dels en grundersättning, dels en tilläggsersättning till 
områden av särskilt värde. Ersättning kunde också ges för kompletterande åtgär-
der som hamling av träd, lövtäkt, lieslåtter och efterbete på slåtterängar. Under 
perioden kom den totalt ingående arealen att överstiga 450 000 hektar (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2009, s. 184 och 231). 

Miljö- och landsbygdsprogrammet ersattes i sin tur – för perioden 2007–2013 
– av Landsbygdsprogrammet med liknande inriktning. Det består av fyra stöd-
områden (benämnda axlar), av vilka det andra – förvaltning av naturresurser – 
innefattar ersättning för vård av ängs- och betesmarker. Budgeten för sådan 
ersättning – cirka 800 miljoner kronor per år – är något större än tidigare. 
Ersättning utgår för allmänna värden och därutöver för särskilda värden när 
sådana finns. Målet är att den totala arealen skall uppgå till minst 500 000 hektar. 
Programmets totala budget är cirka 36 miljarder kronor för hela sjuårsperioden 
som finansieras till ungefär lika delar av EU och svenska staten (Jordbruks-
departementet, 2009; Sveriges lantbruksuniversitet, 2010). 

Under de tre hittillsvarande ersättningsperioderna har kraven på hävden av 
betesmarker ändrats. Under perioden 1995–1999 skulle grässvålen hållas kort-
betad. Under den efterföljande perioden 2000–2006 skulle ansamling av skadlig 
förna motverkas. Detta lämnade visst utrymme för individuellt anpassat betes-
tryck vilket gynnar vissa växtarter. Betet kunde dessutom ersättas med slåtter 
under ett år. Under den innevarande ersättningsperioden förbinds stödet med 
krav på att begränsa förekomsten av träd och buskar. Sådana krav har väckt oro 
för den traditionella svenska hagmarkens framtid, eftersom denna karakteriseras 
av glesa träd- och buskbestånd (Jordbruksverket, 2009). 

Det är uppenbart att miljöersättningarna inneburit en avsevärt ökad ambitions-
nivå för arbetet med att bevara återstående rester av det äldre odlingslandskapet. 
Det rör sig om betydande ekonomiska satsningar med klart positiva effekter för 
det svenska landskapet. Samtidigt finns behov av kompletterande åtgärder för att 
nå uppställda mål (Wramner, 2003, s. 84-87; Emanuelsson, 2011 b).  

De värden som är knutna till odlingslandskapet hotas främst av minskad 
hävd och igenväxning. Ängs- och betesmarkerna har i dag till stor del förlorat 
sin betydelse som produktionsmark i jordbruket, varför miljöersättningar är 
nödvändiga för att skapa ekonomisk stimulans till fortsatt traditionell skötsel. 
Jordbruksverket har i en nyligen genomförd studie av utvecklingen i ängs- och 
hagmarker konstaterat att miljöersättningarna avsevärt har ökat arealen hävdade 
sådana marker sedan Sverige gick med i EU (Jordbruksverket, 2009). Verket har 
också konstaterat att miljöersättningarna är avgörande för deras fortsatta hävd. 
Av de värdefulla ängs- och hagmarker, som fortfarande brukades år 2000, var 
drygt 75 procent anslutna till miljöstödet. Övriga studier av sambandet mellan 
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jordbruksstöd och odlingslandskapets utveckling sedan början på 1990-talet har 
kommit fram till liknande slutsatser (Jordbruksverket, 2000).   

Miljöersättningarna har också haft betydelse för kvaliteten på de hävdade 
fodermarkerna. En studie av ängs- och betesmarkernas skötsel år 2001 tydde på 
att den var betydligt bättre på marker med miljöersättning än på sådana utan 
ersättning, även om hävd i betydande utsträckning också förekom på de senare. 
Marker med miljöersättning uppvisade små eller inga igenväxningstendenser, 
medan övriga marker uppvisade betydande sådana. Marker med miljöersättning 
uppvisade också större andel av mer hävdgynnade arter än marker utan sådan 
ersättning (Naylor, 2005; Jordbruksverket, 2009). Även en studie fyra år senare 
visade att miljöersättningarna hade förbättrat möjligheterna att bevara den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Jordbruksverket bedömde 2004 att 
hävden var säkrad för cirka tre fjärdedelar av de mest värdefulla ängs- och betes-
markerna. Med säkrad hävd menas att markerna sköts så att den typiska 
vegetationen och därmed djurlivet bevaras (Jordbruksverket, 2004). 

Samtidigt finns problem förknippade med miljöersättningarna. I flertalet 
studier av deras betydelse konstateras att det finns stora regionala variationer i 
anslutning och hävdens kvalitet. På många håll, särskilt i Norrland, är utveck-
lingen närmast negativ. Vid sidan av dålig anslutning är det reglernas schablon-
mässighet och rigida utformning som i många fall utgör problem. Därigenom 
försvåras den anpassning av hävden till de lokala förhållandena i varje enskilt fall 
som erfordras för att åstadkomma en med tanke på den biologiska mångfalden 
optimal skötsel. I slututvärderingen av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-
2006 konstateras att det är negativa trender för hävdberoende arter i både 
hävdade objekt (till följd av låg biotopkvalitet) och ohävdade objekt (till följd av 
igenväxning) (Jordbruksverket, 2004 och 2009; Sveriges lantbruksuniversitet, 
2009, s. 230-252). 

Till detta kommer att miljöersättningarna endast baseras på tidsbegränsade 
överenskommelser om skydd och vård. Därför är inte det långsiktiga bevarandet 
av den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet säkrat. Denna 
slutsats stöds också av resultaten av en genomgång av gräsmarkstyperna i EU:s 
habitatdirektiv. Många av dessa saknar gynnsam bevarandestatus trots att de har 
tillfredställande utbredning (Sohlman, 2008). 

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap innebär att i princip alla återstående 
naturliga fodermarker skall bevaras i god hävd. För att detta mål ska kunna 
uppnås krävs enligt Jordbruksverket en ökad flexibilitet i regelsystemet som 
möjliggör ökad anpassning till lokala och regionala förhållanden (Jordbruks-
verket, 2004).  

En avgörande faktor för hävden av naturliga betesmarker är tillgång till 
betesdjur. Antalet sådana ökade under slutet av 1990-talet. Ökningen fortsatte in 
på 2000-talet men då i långsammare takt. Den berodde på tillskott av dikor och 
tackor, medan antalet mjölkkor årligen minskat med 2-3 procent under de 
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senaste 15 åren (Jordbruksverket, 2007). Trots ökningen bedöms brist på betes-
djur vara ett av de största problemen när det gäller möjligheterna att upprätt-
hålla tillfredställande hävd i betesmarkerna (Jordbruksverket, 2004). I och med 
att dessa marker är ojämnt fördelade över landet – drygt 60 procent ligger i 
Götalands skogs- och mellanbygder – ställs också regionala krav på tillgång till 
betesdjur. Bristen på betesdjur accentuerades efter 2003 års jordbruksreform. 
Den innebar att lönsamheten minskade i djurhållningen genom sänkt mjölkpris 
och slopade eller reducerade djurbidrag (Jordbruksverket, 2006). 

Behov av kompletterande åtgärder 
EU:s miljöersättning är ett uttryck för en politisk medvetenhet om värdet av de 
kollektiva nyttigheter som det traditionella jordbruket producerar. Ersättningen 
utgör dock, som framgår av redovisningen ovan, ett trubbigt och många gånger 
otillräckligt instrument för att få till stånd en rimlig betalning för dessa 
kollektiva nyttigheter och därmed säkerställa det svenska odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. Schablonmässigheten gör det svårt att anpassa ersätt-
ningen – och kraven på dem som uppbär denna – till de lokala förhållandena i 
det enskilda fallet. Tidsbegränsningen till högst fem år innebär en osäkerhet om 
vad som kommer att gälla därefter. Detta försvårar långsiktiga satsningar, 
exempelvis att bygga upp rationella besättningar av betande djur (Wramner, 
2003, s. 477-480).  

Kompletterande åtgärder kan därför behövas för att skapa tillräckliga 
incitament för att bevara områden med värdefulla äldre odlingslandskap. En 
åtgärd av detta slag kan vara småskalig förädling av livsmedel som bygger på 
lokalt producerade råvaror. En sådan produktion kan många gånger bedrivas 
med större långsiktighet än ren betesproduktion med stöd av miljöersättning. 
Den kan också, jämfört med dagens förhärskande storskaliga bulkproduktion av 
råvaror och industriell förädling av dessa, åstadkomma ett mervärde och därmed 
ge högre intäkter. Detta torde särskilt gälla om en sådan lokalt framställd pro-
dukt kan ges en kvalitetsmässig och/eller varumärkesbetingad koppling till 
produktionsplatsen. Dess naturförhållanden och naturvårdskvaliteter är faktorer 
av stor betydelse för att kunna åstadkomma en koppling av detta slag.  
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Geografiska indikationer 
Geografiska indikationer (GI)3 utgör ett nyckelbegrepp i detta sammanhang 
genom att ha en potential att främja småskalig livsmedelsproduktion. Genom 
sådana indikationer betonas värden förknippade med den geografiska ursprungs-
platsen för både råvaror och förädlade livsmedelsprodukter. Olika slags GI-
relaterad märkning har många gånger visat sig vara ett ekonomiskt effektivt 
instrument för att få ut ett högre pris för småskaligt producerade livsmedel med 
lokal anknytning. Därigenom kan sådan märkning också bidra till att värdefulla 
odlingslandskap bevaras (Loureiro och McCluskey, 2000; Menapace et al., 2009; 
Nygård och Wramner, 2012 a).  

Ofta uppfattas det som om en livsmedelsprodukts egenskaper är förknippade 
med, för att inte säga beroende av, den specifika produktionsplatsen, framför allt 
dess fysiska, kemiska och biologiska förutsättningar. Dessa förutsättningar utgör 
grunden i det som nu i allmänhet kallas produktens ”terroir”. Att en produkt kan 
kopplas samman med ett specifikt terroir är centralt för tillämpningen av geo-
grafiska indikationer. Det är denna koppling som ger legitimitet åt platsspecifika 
livsmedel liksom åt geografiska indikationer (Nygård och Wramner, 2012 a).  

Begreppet terroir har sitt ursprung inom viti-vinikulturen. Det har emellertid 
efter hand vidgats till att omfatta även andra livsmedel liksom till att inkludera 
inte bara naturgivna förutsättningar utan också människans hantering av 
råvaruproduktion och förädling till livsmedelsprodukter. Olika definitioner av 
termen förekommer. För vinsektorn har en samlad definition nyligen tagits fram 
och antagits vid den åttonde världskongressen med samarbetsorganisationen 
Office International de la Vigne et du Vin (OIV) 2010. 

Den antagna definitionen inkluderar naturgivna förutsättningar, dvs. fysiska 
och biologiska förhållanden på växt- och produktionsplats, samt människans 
roll, dvs. lokal kunskap och lokala traditioner bakom tillverkningen av vin från 
de i det aktuella området producerade druvorna (Nygård och Wramner, 2012 a). 

Möjligheten att öka inkomsterna inom jordbruks- och livsmedelssektorn 
genom att använda geografiska indikationer för att differentiera och positionera 
produkter från områden med specifika kulturella och/eller biofysiska förhållan-
den (dvs. terroir) har även uppmärksammats av FAO.4 Organisationen har 
engagerat sig i ett flertal projekt i framför allt u-länder, men också i södra 
Europa, med syfte att bevara och utveckla traditionell livsmedelsproduktion med 

                                   
3 GI är en beteckning, märkning el. dyl. av varor med ett specifikt geografiskt ursprung och 
renommé eller egenskaper som kan tillskrivas ursprungsplatsen (för jordbruks- och livs-
medelsprodukter är det ofta faktorer som klimat och jordmån). Oftast innehåller GI namnet 
på den plats från vilken produkten kommer. Ursprungsbeteckning utgör en speciell typ av 
geografisk indikation. Den består i allmänhet av ett geografiskt namn eller en traditionell 
benämning som används för produkter med en viss kvalitet eller egenskap som i huvudsak 
beror på den geografiska miljö där de produceras (World Intellectual Property Organization, 
2011).  
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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stark terroir-koppling. Därvid har i många fall betydande mervärden skapats 
(FAO, 2009). 

Geografiska indikationer har i EU fått legal status genom unionens system för 
ursprungs- och kvalitetsmärkning av jordbruksprodukter och livsmedel. Detta 
har på många håll i framför allt södra Europa stor betydelse för att främja små-
skalig livsmedelsproduktion. Det är fråga om geografiska indikationer, där skydd 
kan erhållas efter ansökan och där begreppet terroir är centralt för att beskriva 
kopplingen mellan produktionsplats och produktegenskaper. Tre nivåer av 
skydd finns, där kraven på produkten ökar med stigande skyddsnivå. Den högsta 
nivån – Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) – är av särskilt intresse i detta 
sammanhang. Dels står termen ursprungsbeteckning för ett namn på en region 
eller liknande som används för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livs-
medel med anknytning till regionen och som karakteriseras av att dess ”kvalitet 
eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med 
de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den”.5 Dels kan SUB få 
direkt betydelse för natur- och kulturvården genom att ett kriterium för skydd är 
att produktionen främjar bevarandet av ett traditionellt odlingslandskap 
(Vanslembrouck et al., 2005; Nygård och Wramner, 2012a).    

Erfarenheter av hur lokal småskalig livsmedelsproduktion kan främja 
naturvården i odlingslandskapet 
Det finns, som tidigare nämnts, praktiskt taget inga vetenskapliga studier i 
Sverige av sambandet mellan småskalig livsmedelsproduktion och naturvården i 
odlingslandskapet. Däremot finns ett flertal allmänna erfarenheter som tyder på 
att denna typ av livsmedelsproduktion har positiva effekter på odlingslandskapet 
och dess naturvärden. Det gäller exempelvis kött från djur som betat på natur-
betesmarker, ofta benämnt hagmarkskött. Välkända exempel är kaprifolkött 
(från Bohuslän), roslagskött och vindelälvskött. Vidare finns ett antal exempel 
på fäbodsproduktion av främst ost som också säkerställer hävden av naturbetes-
marker med i många fall betydande natur- och kulturvärden (Edman, 2006; 
Gerremo och Wramner, 2008). 

Till skillnad från i Sverige har den småskaliga livsmedelsproduktionens effekt 
på naturvärdena i odlingslandskapet varit föremål för vetenskapliga undersök-
ningar i ett antal andra europeiska länder. Ett urval av erfarenheterna från så-
dana studier redovisas nedan.   

I Norge är aktivt fäbodbruk betydligt vanligare än i Sverige och spelar 
fortfarande på många håll en ekonomiskt signifikant roll i jordbruket. Samtidigt 
har de positiva naturvårdskonsekvenserna av den betesdrift, som är grunden för 

                                   
5 Enligt Rådets förordning (EG) 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. 
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fäbodarnas produktion av mjölk, ost m.m. kommit att uppmärksammas allt mer 
(Norderhaug et al., 2006). 

Längre söderut i Europa finns ett flertal vetenskapligt dokumenterade fall, där 
positiva naturvårdskonsekvenser av lokal livsmedelsproduktion uppstått och till 
och med aktivt eftersträvats. Allmänna översikter finns i nyligen utkomna 
konferensrapporter, exempelvis om jordbrukssystem där natur- och landskaps-
vårdande åtgärder står i fokus för olika slags certifiering av jordbruk och jord-
bruksprodukter (Biala, 2009) samt om vård av naturbetesmarker i bergsområden 
(Anon., 2009). 

Bland specifika produkter kan nämnas Spreewälder Gurken, en av Tysklands 
mest välkända produkter med Skyddad ursprungsbeteckning. Dessa gurkor 
odlas bland annat i de inre delarna av Spreewald i ett traditionellt mosaikland-
skap. Odlingen av gurkorna bidrar i hög grad till bevarandet av landskapet. 
Enligt det i samband med EU-certifieringen upprättade regelsystemet för 
odlingen förbinder sig markägare och arrendatorer att även sköta de delar av 
odlingslandskapet, som inte används till gurkodling, dvs. naturbetesmarker och 
andra gräsmarker. Till detta kommer att ett system för utbildning av odlarna i 
landskapsvård införts. Vinsten från gurkodlingen gör det möjligt för odlarna att 
uppfylla dessa skötselkrav (Schlegel et al., 2006).  

På liknade sätt har produktion av Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweine-
fleisch (med Skyddad geografisk beteckning, SGB, dvs. den näst högsta nivån i 
EU-certifieringen) gjort det möjligt att bevara och restaurera värdefulla bete-
smarker. Den har även bidragit till att gräsmarker i marginalen till de stora 
betade områdena hålls öppna. Sammantaget har detta bidragit till en positiv 
utveckling för biodiversiteten i hela produktionsområdet, exempelvis ökning av 
ett antal tidigare sällsynta arter. Här har man också återintroducerat en äldre 
lantras – Schwäbisch-Hällisches Landschwein – och därmed bidragit till bevaran-
det av agrodiversiteten (Leipprand, 2006). 

Liknande förhållanden råder i fråga om Exmoor Blue Cheese som också har 
SGB-status. Den produceras i West Somerset i ett område med naturliga betes-
marker som inkluderar delar av Exmoor National Park. Osten har smörliknande 
smak och görs av fet mjölk från jerseykor med örtlika eller något kryddiga 
undertoner. Korna betar till stor del i nationalparken. Därigenom spelar ost-
produktionen en viktig roll för hävden av det tradionella jordbrukslandskapet i 
parken (Everything Exmoor, 2012). 

Ett ytterligare exempel är Oscypek-ost från Polen. Oscypek är en traditionell 
rökt ost som producerats i Tatrabergen i över 500 år. Den är en av Polens livs-
medelsprodukter med Skyddad ursprungsbeteckning och produceras av mjölk 
från får som betar på naturliga betesmarker på relativt hög höjd. Denna ost-
produktion möjliggör djurhållning som i sin tur bevarar ett gammalt bergsbetes-
landskap som representerar stora natur- och kulturvärden (Kuźnicka et al., 2006). 
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I den polska nationalparken Bialowieski, vid gränsen till Vitryssland, främjas 
naturvården av lokal livsmedelsproduktion på ett annat sätt. Inkomster från 
försäljning av sådana livsmedel (inklusive bisonvodka), med specifik märkning, 
används som ett bidrag till kostnaderna för parkens vård och förvaltning (Anna 
Kalinowska, personligt meddelande).  

Frågan om småskalig livsmedelsproduktion och naturvård har också tagits 
upp i övergripande planeringssammanhang. Ursprungsmärkning och andra 
typer av certifiering av GI-produkter finns med i strategin för utveckling av 
eftersatta områden i Serbien (Djordjevic-Milosevic, 2008). 

Erfarenheter av hur naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet kan främja 
lokal småskalig livsmedelsproduktion  
Det finns också uppgifter från olika håll i Europa om att naturvårdsåtgärder har 
främjat lokal småskalig livsmedelsproduktion. Någon vetenskaplig dokumen-
tation av sambanden tycks dock endast ha gjorts i ett begränsat antal fall. 
Sålunda har positiva erfarenheter redovisats inom ramen för det europeiska 
LIFESCAPE-projektet (Maessen et al., 2008). Under slagordet Branding our 
landscapes har goda resultat uppnåtts på flera håll genom att markägare inom 
områden med värdefullt odlingslandskap motiverats att samarbeta kring gemen-
samma naturvårdsinsatser. 

En liknande strategi har tillämpats i Valdres natur- och kulturpark i Norge 
där traditionellt jordbruk, inklusive småskalig kvalitetsproduktion av livsmedel 
som baseras på traditionell kunskap, har blivit en del av naturvårdsmålen för 
parken (Kvam, 2010). Ett annat exempel är den ovan nämnda lokala pro-
duktionen av livsmedel i Bialowieski. 

Ett välkänt svenskt exempel är de positiva effekterna av naturvårdsåtgärder i 
Hornborgasjön och det angränsande Valle härad i Västergötland. Hornborga-
sjön är av nationellt intresse som biotop för häckande och rastande våtmarks-
fåglar. Valle härad innehåller några av de bäst bevarade traditionella odlings-
landskapen i Sverige med vidsträckta naturbetesmarker (Wramner och Nygård, 
2010). Stora statliga investeringar i naturvårdsåtgärder har gjorts under de 
senaste decennierna. Den avsänkta och igenvuxna Hornborgasjön har restau-
rerats. Dess tidigare betade strandängar har återställts och hävdas nu på 
traditionellt sätt. Valle härads kärnområden har bevarats genom att ett dussin 
naturreservat bildats och miljöersättning utgått – och fortfarande utgår – för 
betesdriften, även utanför reservaten. Dessa åtgärder är säkerligen en avgörande 
faktor bakom den stora ökning av antalet besökare som ägt rum under de sena-
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ste decennierna. Denna ökning har i sin tur givit upphov till en småskalig och 
varierande turistindustri, där lokal livsmedelsproduktion spelar en viktig roll.6    

Samband mellan lokal småskalig livsmedelproduktion och naturvård i 
odlingslandskapet – en analys 
Ett genomgående tema i denna artikel är att småskalig livsmedelsförädling, 
baserad på lokalt producerade råvaror som mjölk och kött, på flera sätt kan 
främja naturvården i det odlingslandskap där produktionen äger rum. 

Sådan förädling har under vissa omständigheter en potential att bli en 
ytterligare ekonomisk aktivitet för jordbruksföretag med nötdjursproduktion 
som bidrar till en diversifiering och förstärkning av jordbruket liksom till en all-
män utveckling av landsbygden. Ett allmänt livskraftigt jordbruk kan öka 
möjligheterna till fortsatt – eller utökad – animalieproduktion som kan innebära 
utökat bete och bättre hävd av naturliga betesmarker. Det kan också minska 
incitamenten för storleksrationalisering, intensifiering och andra åtgärder med 
negativa naturvårdskonsekvenser för odlingslandskapet. Utökat bete av natur-
betesmarker är sannolikt den mest angelägna åtgärden för att förstärka odlings-
landskapets naturvärden.  

Lokal småskalig livsmedelsförädling kan också innebära ökad efterfrågan på 
kött eller mjölk i ett område. Den ökade efterfrågan kan resultera i ökat djurantal 
och därmed ökat betestryck i hela området.  

Samtidigt är det uppenbart att småskalig livsmedelsproduktion med lokal 
anknytning, som bygger på exempelvis mjölk eller kött, gynnas av – i många fall 
t.o.m. förutsätter – naturvårdsinsatser i form av miljöersättning som utgår för att 
hävda naturliga betesmarker av värde från naturvårdssynpunkt. Utan sådan 
ersättning skulle inte den animalieproduktion kunna äga rum som i många fall 
är förutsättningen för att det ska finnas lokalt producerade råvaror för småskalig 
förädling.  

Det bör vidare framhållas att ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet, 
inom ramen för det övergripande målet hållbar landsbygdsutveckling, kan utgå 
inte bara till naturvårdsinsatser. Det kan också utgå till uppbyggnad av småskalig 
livsmedelsproduktion, exempelvis förädling av lokala råvaror, och försäljning av 
sådana produkter, exempelvis i en gårdsbutik. Stödet har stor betydelse för att 
främja nyetablering av detta slags verksamhet. Även utbyggnad av befintlig 
verksamhet kan ges stöd (Jordbruksdepartementet, 2008; Sveriges lantbruks-
universitet, 2009, s. 341-377). 

Vid lokal småskalig livsmedelsproduktion framhävs ofta kopplingen mellan 
produktionsplats och produktegenskaper. Det gäller särskilt i samband med 

                                   
6 En av författarna har nära följt utvecklingen i drygt 40 år som statlig naturvårdstjänsteman i 
det berörda länet och som fritidsboende i området. 
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diskussioner om EU-certifiering (Skyddad ursprungsbeteckning eller Skyddad 
geografisk beteckning). Betoning av denna koppling kan många gånger vara 
positiv från naturvårdssynpunkt. Bevis på att den föreligger krävs i allmänhet för 
att erhålla SUB. Det kan exempelvis gälla att ört- och gräsflorans samman-
sättning i en naturlig betesmark påverkar egenskaperna hos kött eller mjölk från 
djur som betar på denna. I sådana fall är det naturligt att certifieringen i 
praktiken främjar bete på naturbetesmarker och därmed vården av odlingsland-
skapet. Därutöver är ett kriterium för SUB också att produktionen främjar vår-
den av det traditionella odlingslandskapet. 

Lokal småskalig livsmedelsproduktion kan också på ett mer indirekt sätt 
påverka jordbruksproduktionen i miljövänlig riktning. En sådan inriktning ger 
ett mer attraktivt landskap som kan locka fler besökare och därmed öka för-
säljningen i gårdsbutiker m.m.   

Lokal småskalig livsmedelsproduktion kan också ge incitament till att bevara 
och använda äldre lantraser och lantsorter. Därigenom förstärks kopplingen 
mellan produktegenskaper och produktionsplats och underlättas en EU-certi-
fiering. Samtidigt bevaras värdefulla delar av agrodiversiteten.  

De ovan redovisade fallstudierna visar att lokal småskalig produktion av 
livsmedel och bevarande av naturvärden i odlingslandskapet ofta främjar och 
förstärker varandra. Tillsammans kan de bidra till en såväl ekologiskt som socio-
ekonomiskt hållbar landsbygdsutveckling. De positiva sambanden mellan lokal 
småskalig produktion av livsmedel och bevarande av naturvärden i odlingsland-
skapet är tydliga men i allmänhet mångfacetterade, komplexa och villkorade. 
Det finns dock fog för påståendet att lokal småskalig livsmedelsproduktion kan 
främja naturvården i odlingslandskapet och vice versa.  
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12. Terroir – ett nyckelbegrepp för att ge 
lokalproducerade livsmedel geografisk identitet 

Odd Nygård & Per Wramner 
 
Begreppen jordbruk och livsmedelsproduktion kopplas ofta samman. Bonden 
sägs vanligen producera livsmedel, ett uttryckssätt som vittnar om uppfatt-
ningen att jordbruk och livsmedelsproduktion är samma sak (Ilbery et al., 2005). 
Även om ett sådant förhållande en gång i tiden var en realitet är detta knappast 
fallet i dag. Bönder är i huvudsak leverantörer av råvaror för framställning av 
mat, inte producenter av livsmedel. Detta visas inte minst av det faktum att 
råvaruproducentens andel av priset på mat i försäljningsledet under lång tid 
minskat. Som exempel kan nämnas att kring 1950 var den brittiske bondens 
andel av försäljningspriset cirka 50 procent, medan det i dag uppskattas till 
mindre än 10 procent (icke publicerade uppgifter refererade i Ilbery et al., 2005). 

Under andra hälften av 1900-talet genomgick jordbruket och livsmedels-
produktionen i industriländerna en markant rationalisering och intensifiering. 
Produktionsenheterna ökade i storlek och sysselsättningen minskade. Exempel-
vis var kring 1950 drygt en tredjedel av Sveriges arbetskraft sysselsatt inom 
jordbruket. I dag är andelen nere i cirka en procent (Wramner, 2003). Samtidigt 
ökade avkastningen i jordbruket starkt och förutsättningar skapades för en 
expanderande livsmedelsindustri (Bowler, 1994; Atkins och Bowler, 2000). 
Denna utveckling har lett till stora strukturella förändringar såväl i jordbruks-
landskapet som i produktionen och distributionen av livsmedel (Fine och 
Leopold, 1994).  

Det finns dock betydande skillnader mellan olika delar av Europa. I norra 
Europa1 har man bejakat industrialisering, standardisering och centralisering av 
jordbruk och livsmedelsproduktion. Detsamma gäller distributionen av livs-
medel. Denna utveckling har i hög grad bidragit till att dessa delar av Europa 

                                   
1 Den uppdelning i Nord- och Sydeuropa som här används baseras på Fontes (2008) 
definition och är inte baserad på latitud. Norra Europa betecknar de delar där industri-
aliseringen av jordbruk och livsmedelsproduktion genomförts fullt ut. Till dessa länder räknas 
bl.a. Irland, Skottland, Sverige och Tyskland. Södra Europa avser länder där mer omfattande 
industrialisering inte genomförts, t.ex. Portugal, Spanien, Grekland, Italien, Polen och Norge. 
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kommit att betecknas som ”placeless foodscapes”2 (Morgan et al., 2006) eller 
”food deserts” (Wrigley, 2002; Reynolds, 2005).  

Utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorerna har gett upphov till 
olika slags mot- eller alternativrörelser som bl. a. fokuserar på frågor som rör 
djurhantering och djurskydd eller ekologiskt jordbruk (Nygård och Storstad, 
1998). Det växande intresset för ekologiskt producerade livsmedel har emellertid 
medfört att även denna typ av produktion industrialiserats och globaliserats. 
Den har därmed, i likhet med traditionell livsmedelsproduktion, kommit att 
bidra till ökade transporter och fortsatt stor användning av fossila bränslen och 
förpackningsmaterial, inte minst plast. Den tilltagande urvattningen av det 
ursprungliga ekologiska konceptet har lett till missnöje bland konsumenter 
(Fonte, 2008). Därför har det under senare år vuxit fram ett ökat intresse för lokal-, 
när- eller härproducerade livsmedel,3 där kvaliteten står i centrum. För många 
konsumenter räcker det inte längre med att en produkt är ekologisk. Nu vill man 
också veta var och av vem livsmedlet eller jordbruksprodukten producerats.  

I norra Europa ökar efterfrågan på lokalproducerade livsmedel. Dessa pro-
dukter uppfattas som rena, ursprungliga och utan ”kemiska” tillsatser. Före-
bilden är livsmedelsproduktionen i södra Europa där jordbruket framstår som 
traditionellt och livsmedel antas produceras hantverksmässigt (Fonte, 2008). 
Denna idealbild av jordbruk och livsmedelsförädling är delvis resultatet av en 
medveten strävan att betona sådana regionala särdrag och av en lyckad mark-
nadsföring av dessa regioner som turistmål.  

Till skillnad från i norra Europa har man i söder i stor utsträckning, med stöd 
från politiskt och kulturellt håll, lyckats försvara äldre agrara och kulinariska 
traditioner mot den ökade standardiseringen inom jordbruks- och livsmedels-
sektorerna (Parrot et al., 2002). Man har sålunda bevarat traditionen att namnge 

                                   
2 Foodscapes, jfr landscapes. 
3 Begrepp som lokal-, regional- och närproducerat är mycket diffust definierade (Jord-
bruksverket, 2010). För närproducerade varor gäller att produktion, förädling och distribution 
skall ske inom ett geografiskt avgränsat område. Definitionen av områdets utbredning varierar 
mellan olika aktörer. Föreningen Bondens egen Marknad anger en radie om 250 km som 
gräns för närproducerat (Jordbruksverket, 2010). En undersökning av konsumenternas upp-
fattning om det maximala avståndet från produktionsplats till butik för närproducerade varor 
visade att 75 % av konsumenterna angav att närproducerat skulle vara producerat inom 20 
mils avstånd (av dessa ansåg 18% att gränsen gick vid 5 mil och 30% att den gick vid 10 mil) 
(Jordbruksverket, 2010). 
Enligt COOP (2009) definierar konsumenter ett närproducerat tillverkningsområde som min 
region (78 %), min kommun (47 %) och Sverige (45 %). 
Begreppen har i allt större utsträckning kommit att användas för livsmedel producerade i 
Sverige och används alltså som ett motsatt begrepp till importerat. Ett exempel är kampanjen 
Nu kommer Skåne till Stockholm (Skånemejerier, 2011) enligt vilken mejeriprodukter från 
Östergötland och Västergötland introduceras i Stockholmsbutikerna som lokalproducerade 
varor. Som en reaktion på begreppens förflackade betydelse och för att stärka den lokala 
identiteten har begreppet härproducerat i allt större utsträckning börjat användas för pro-
dukter producerade i närheten av försäljningsstället. Även detta begrepp saknar dock entydig 
definition. 
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livsmedelsprodukter efter den plats där de producerats. Man har också under 
1900-talet skapat ofta välutvecklade regelverk och lagar för namngivning, märk-
ning och skydd av produkter (geografiska indikationer, GI) 4 som kan förknip-
pas med specifika geografiska platser. I dessa system betonas värden som för-
knippas med den geografiska ursprungsplatsen för både råvaror och förädlade 
livsmedelsprodukter (Fonte, 2008). 

Det centrala i dessa regelverk är att produkten måste kunna knytas till 
produktionsplatsen. Produktionsområdet skall alltså vara geografiskt väl avgrän-
sat och bidra till produktens specifika karaktär eller rykte. Ofta uppfattas det 
också som om produktens kvalitet är förknippad med, för att inte säga beroende 
av, den specifika geografiska regionen och dess fysiska, biologiska och kulturella 
förutsättningar. Dessa förutsättningar utgör grunden i det som nu i allmänhet 
kallas produktens ”terroir”. Att en produkt kan kopplas samman med ett speci-
fikt terroir är således av central betydelse för platsspecifika livsmedel och jord-
bruksprodukter och därmed för tillämpningen av geografiska indikationer. 
Begreppet terroir är således intimt sammanlänkat med bruket av geografiska 
indikationer. Trubek (2008) menar att betydelsen av terroirbegreppet i detta 
sammanhang inte går att överdriva. 

Flera av länderna i södra Europa har utvecklat nationella regelverk för namn-
givning och skydd av livsmedel och livsmedelsråvaror med tydligt geografiskt 
ursprung. Det gäller främst Frankrike, Italien, Portugal och Spanien. Föga för-
vånande har dessa regelverk sin intellektuella grund i terroirbegreppet. Begrepp 
ger legitimitet åt den juridiska användningen av geografiska indikationer sam-
tidigt som terroirbegreppet i sig saknar entydig definition och legal status 
(Trubek, 2008). 

Som tidigare nämnts har systemet med skydd för livsmedelsprodukter med 
tydligt geografiskt ursprung effektivt bidragit till att bevara lokala produkter och 
traditionell kunskap om exempelvis produktionsmetoder. Det har också främjat 
fortsatt hävd av traditionella odlingsmarker och kulturlandskap (Wramner och 
Nygård, 2012). Systemet med geografiska indikationer har därmed bidragit till 
att bevara det rurala landskapet och delar av den biologiska mångfalden sam-
tidigt som det bidragit till förbättrad ekonomi i marginaliserade delar av Europa.  

Dessa effekter bedömdes vara av så stor betydelse för den regionala 
utvecklingen att EG 1992 beslutade att införa regler till skydd för jordbruks-

                                   
4 Geografiska indikationer är en beteckning, märkning el. dyl. som används på varor med ett 
specifikt geografiskt ursprung och som har renommé eller egenskaper som kan tillskrivas 
ursprungsplatsen (för jordbruks- och livsmedelsprodukter ofta faktorer som klimat och jord-
mån). Oftast innehåller geografiska indikationer namnet på den plats från vilken produkten 
kommer. Ursprungsbeteckningar utgör en speciell typ av geografisk indikation. Den består i 
allmänhet av ett geografiskt namn eller en traditionell benämning som används för produkter 
med viss kvalitet eller egenskaper som i huvudsak beror på den geografiska miljö där de 
produceras (World Intellectual Property Organization, 2011).  
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produkter och livsmedel med tydlig geografisk identitet.5 De positiva effekterna 
för landsbygdsutvecklingen har också uppmärksammats av bland andra FAO 
(Vandecandelaere et al., 2009). 

Trots att begreppet terroir är centralt för alla produkter med geografisk 
identitet har det länge saknat en entydig definition. Genom det allt mer utbredda 
intresset för gastronomi och lokalproducerade livsmedel har terroir kommit att 
bli ett modeord även i Sverige. Det har därmed fått en diversifierad användning. 
Begreppet används dels i dess ursprungliga bemärkelse, som en beteckning på ett 
geografiskt område som bidrar till ett livsmedels specifika egenskaper, och dels 
som ett synonymt begrepp till när- eller härproducerade livsmedel eller råvaror. 
I den senare betydelsen har begreppet blivit allt vanligare i exempelvis dags-
pressens mat- och vinbilagor (Mölstad, 2011; Eriksson, 2011). 

Förutom de två principiellt skilda användningsområdena kan begreppet 
terroir i dag också sägas ha två olika betydelser, dels en mer strikt vetenskaplig 
och dels en mer subjektiv. Den första användningen utgår från vetenskapliga 
metoder för analys och dokumentation av produktens egenskaper, medan den 
andra användningen i huvudsak baseras på sensoriska upplevelser av produkten, 
exempelvis dess smak och lukt. Den vetenskapliga betydelsen utgör grunden i 
EU:s lagstiftning om ursprungsskydd, medan den andra betydelsen i hög grad är 
förknippad med viti-vinikulturen. 

I den här artikeln står terroirbegreppet i centrum. Syftet är att kritiskt granska 
begreppets betydelse inom dess olika användningsområden och att utforska dess 
filosofiska ursprung. Inledningsvis lämnas en kortfattad redogörelse för terroir-
begreppets nära koppling till definitionen och användningen av geografiska 
indikationer. Slutligen behandlar artikeln möjligheten att tillämpa begreppet i 
Sverige som ett verktyg för att utveckla och stärka när- och härproducerade 
livsmedels identiteter i samband med marknadsföring. 

Arbetet baseras på en sammanställning av resultaten i en rad vetenskapliga 
publikationer och rapporter. När det gäller dokumentationen om den historiska 
framväxten av användningen av geografiska indikationer inom viti-vinikulturen 
och drivkrafterna bakom denna utveckling har urvalet av källmaterial ur den 
omfattande litteraturen begränsats, dels av utrymmesskäl och dels med tanke på 
att artikelns syfte är att förklara begreppet terroir snarare än att ge en fördjupad 
analys av användningen av geografiska indikationer. På motsvarande sätt har det 
varit nödvändigt att begränsa urvalet av litteratur om terroirbegreppets 
användningen inom viti-vinikulturen. Inom detta område finns en stor mängd 
litteratur, varav en betydande del handlar om kultur- och socialhistoriska 
aspekter på vin, vinhandel och vinet som dryck. Här har urvalet av citerad litte-

                                   
5 Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. 
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ratur begränsats till vetenskapliga publikationer av betydelse för att förklara och 
analysera terroirbegreppets användning inom vinsektorn.  

För att ge en i möjligaste mån objektiv bild av begreppet terroir har betydan-
de utrymme getts åt vanligt förekommande kritiska kommentarer om använd-
ningen av begreppet inom främst viti-vinikulturen. 

Geografiska indikationer 
Kan en geografisk plats kopplas till specifika smakförnimmelser? Kan platser 
smaka olika? De flesta är nog benägna att svara ja på dessa frågor. Olika typer av 
sensoriska upplevelser, smak, lukt, känsel, ljud- och synintryck etc., är alla 
betydelsefulla för vårt minne av exempelvis platser och situationer. Anspelningar 
på sensoriska intryck, ofta med hänsyftning på livsstil, kvalitet och ursprunglig-
het, ingår inte sällan i marknadsföring av främmande länder som resmål. Frågan 
blir då om smak, karaktär och andra egenskaper hos ett livsmedel kan knytas till 
en specifik plats? Svaret på denna fråga är betydligt mer komplext. 

Idén om att förhållanden på platsen för produktion av ett livsmedel påverkar 
produktens karaktär vilar på en lång tradition. Tron att de geologiska förut-
sättningarna på växtplatsen påverkar vinet och dess egenskaper ligger till grund 
för en rad nationella system för namngivning och skydd av viner med specifikt 
geografiskt ursprung. Sådana system har också successivt börjat tillämpas på 
andra livsmedelsprodukter. Den strikta kopplingen till geologin har i de senare 
fallen övergivits till förmån för en rad ytterligare förhållanden som kan 
förknippas med produktionsplatsen. 

Kort historisk tillbakablick6 
Till följd av vinets centrala betydelse för handel och kolonisation har det 
historiska bruket av geografiska indikationer huvudsakligen kommit att studeras 
inom vintillverkning och vinhandel. 

Användningen av geografiska namn i detta sammanhang kan spåras mer än 
5 000 år bakåt i tiden. Redan under den första dynastin i Egypten (3000–2800 
f.Kr.) var kungens 7 källare fylld med ett stort urval av viner. Varje kärl var märkt 
med årgång, ursprungsplats och vinhandlarens/vinproducentens namn (Stani-
slawski, 1975). 

Även inom den hellenistiska världen var bruket av geografiska indikationer 
utbrett. Produkter som viner från Naxos, Chios eller Rhodes, marmor från Paros 
eller Pentelli och lergods från Tanagra var kända för sin höga kvalitet och 
betingade ett högre pris än motsvarande varor från andra platser (Reger, 1999). 
Den kvalitet som kännetecknade dessa produkter var dels beroende av en 

                                   
6 För en detaljerad beskrivning av den historiska utvecklingen av viti-vinikulturen och 
vinhandeln se t.ex. Unwin (1996). 
7 Farao som beteckning för kungen började inte användas förrän ca 1500 f.Kr. 
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särskilt hög kvalitet hos råvarorna, exempelvis de lokala druvsorterna och 
marmorn, dels av den lokala hantverksskickligheten. I allmänhet bar de olika 
produkterna symboler som visade vem som tillverkat dem (Rogers, 1910). Som 
ett resultat av den grekiska koloniseringen av Medelhavet ökade handeln under 
århundradena f.Kr (Purcell, 1985; Duncan-Jones, 1988). Varornas ursprungsort 
och tillverkare angavs liksom tidigare på produkterna.8 

Traditionen med ursprungsmärkning utvecklades vidare under Romartiden 
då märkning skedde av olika livsmedel som vin och ost.9 Ett exempel är 
ursprungsmärkningen av den etruskiska osten Luna som bestod av en bild på 
staden (Rogers, 1910). 

Skiftande klimat och geologi i de olika provinserna gjorde att traditionella 
druvsorter inte kunde odlas överallt i det romerska imperiet. Detta ledde till ett 
sökande efter nya druvsorter och ett systematiskt prövande av nya och äldre 
druvsorters förmåga att ge rikliga och kvalitativt goda skördar på olika växt-
platser. Druvsorter från olika regioner användes experimentellt i syfte att 
optimera kvalitet och avkastning.10 Dessa romerska experiment kan sägas vara de 
första försöken att koppla samman förutsättningarna på växtplatsen med 
produktens kvalitet. De utgör därmed de första försöken att definiera terroir för 
olika druvsorter.  

Sammantaget ledde utvecklingen till en specialisering i jordbruket till förmån 
för odling av oliver och vin. Därmed kom också varornas ursprung att bli ett allt 
viktigare instrument för att ange kvalitet. I sin genomgång av varumärkenas 
betydelse genom historien konstaterade Rogers (1910) att varumärket under 
antiken var lika betydelsefullt som i dag.  

Bruket att använda geografiska namn som identifikation av produkter med 
speciella egenskaper fortsatte att utvecklas och hade på 1300-talet även gett upp-
hov till en blomstrande handel med plagiat och förfalskningar av kända pro-
dukter. Inte minst vin var föremål för olika typer av falsifikat. Att sälja billigt vin 
                                   
8 Den ökade handeln ledde bl.a. till att viti-vinikulturen spreds till Italien och Sicilien från 
Kreta och/eller Mykene. Enligt Duncan-Jones (1988) hängde både spridningen av viti-vini-
kulturen och ökningen av handeln med vin intimt samman med spridningen av Dionysos-
kulten. Denna process skall ha utgjort grunden till en begynnande kapitalism. 
9 En drivkraft bakom användningen av geografiska indikationer under denna period var 
statens beskattning av olika varor, t.ex. vin (Unwin, 1996). Den alltmer omfattande vinhan-
deln var därmed av stor betydelse för statens inkomster. Därmed fanns ett betydande intresse 
från statligt håll att kontrollera vintillverkning och handel (Sommers, 2008). En annan driv-
kraft var den framväxande penningekonomin, där skatter erlagda i reda pengar var en del. 
Dessa skatter gjorde det möjligt att betala ut kontanta löner till soldater och statsanställda som 
i sin tur kunde spendera inkomsten på inköp av vin, mat och andra hantverksprodukter 
(Hopkins, 1980). 
10 Experimenten handlade inte enbart om att öka avkastningen genom att finna optimala 
betingelser för odling av de enskilda druvsorterna och förbättra förutsättningarna för 
kvalitativ vinproduktion. De handlade också om att effektivisera arbetet i vingårdarna 
(Purcell, 1985). Ekonomin kunde också förbättras genom förändringar i vinframställningen 
och i marknadsföringen. Plinius rapporterar om stora förbättringar i bl.a. pressningstekniken 
och om viss standardisering av vinkärlen. 
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under exempelvis beteckningen Rüdesheimer – ett av tidens kvalitetsvin – blev 
därmed en så pass lukrativ affär att det ansågs nödvändigt att vidta åtgärder för att 
stoppa varumärkesintrånget. I grevskapet Pfalz utfärdades därför ett dekret enligt 
vilket en värdshusvärd som ertappades med att sälja oäkta vara under namnet 
Rüdesheimer straffades med döden genom hängning (Stanislawski, 1975). 

Den första egentliga vinappelationen11 med ett definierat terroir var portvin.12 
Även om vin producerats vid Dourofloden sedan tiden för det västromerska 
riket (395–476) användes beteckningen portvin första gången 1675. På grund av 
det stora brittiska13 intresset för portvin blev handeln med detta vin av stor 
ekonomisk betydelse för Portugal. Genom ett kungligt dekret den 10 september 
1756 reglerades produktionen av portvin och produktionsområdet avgränsades. 
Det kom därmed att bli världen första vindistrikt med formell avgränsning, ett 
definierat terroir. 

Olika nationella och överstatliga regleringar av användningen av geografiska 
beteckningar14 
Apellation d’origine contrôlée (AOC)15 
Ett system för att namnge viner utifrån geografiska indikationer utvecklades 
under 1800-talet i Frankrike. Det användes främst för att klassificera viner enligt 
deras geografiska ursprung (Pratt, 2007) Systemet, som bl. a. användes vid 
klassificeringen av s.k. ”Cru” för utvalda viner inför världsutställningen i Paris 
1855, byggde på begreppet terroir vilket var relativt löst definierat. Ursprung-
ligen var begreppet kopplat till terrängen och dess fysiska egenskaper, geologin, 
jordmånen och mikroklimatet (Barham, 2003; Pratt, 2007).  

                                   
11 Ett geografiskt namn som identifierar ett vin som uppfyller vissa kriterier och som kan 
användas av vinodlare/vintillverkare vid marknadsföringen av ett vin.  
12 Namnet Port kommer från en förkortning av namnet Oporto, den stad vid Duoroflodens 
mynning i vilken vinet lastades om från flodbåtar till oceangående fartyg för export (Som-
mers, 2008). 
13 Under det spanska tronföljdskriget undertecknade Portugal och England ett antal 
överenskommelser, bl.a det s.k. Methuen-fördraget (1703) som var ett offensivt militärt och 
kommersiellt fördrag. Detta ledde till att engelska handelshus etablerades i staden Oporto för 
import av vin till de brittiska öarna. Portvin är ett fortifierat vin. Det innebär att jäsningen 
stoppas genom tillsats av druvsprit. Därmed bevaras också en del av sockret som ger vinet 
dess sötma. Genom att den ökade alkoholhalten verkade konserverande blev det möjligt att 
transportera vinet utan att kvalitén försämrades (Sommers, 2008). 
Andra fortifierade viner med stark koppling till Storbritannien och brittiska handelshus är 
madeira, sherry och marsala. Sherry, med namn från den spanska staden Jerez de la Frontera 
och Marsala, från den sicilianska staden med samma namn, fortifieras genom tillämpning av 
det s.k. Solerasystemet som innebär att unga viner blandas med äldre viner. Därigenom 
förlängs fermentationsprocessen vilket ger högre alkoholhalt och bättre hållbarhet. 
14 För en utförlig genomgång av de institutionella arrangemangen i Frankrike, Italien och 
Spanien olika se Barjolle et al. (1997). 
15 För en utförlig redogörelse för bakgrunden till den franska lagstiftningen och tillkomsten av 
AOC-systemet se t.ex. Munise (2002). 
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Även om rötterna till AOC-systemet kan spåras långt bak i tiden (åtminstone 
till 1600-talet) var det först 1905 som den franska staten införde lagar som 
definierade geografiska gränser för produktion av vissa slags jordbrukspro-
dukter. Trots AOC-systemets legala status och dess direkta koppling till terroir 
saknar fransk lag en juridisk definition av begreppet terroir (Trubek, 2008). 

Från början beaktades inte betydelsen av tekniska eller mänskliga faktorer vid 
definition av den geografiska avgränsningen. Kvalitetsaspekten ansågs inte heller 
vara av intresse. Denna aspekt infördes först i och med revideringarna av lag-
stiftningen 1919 och 1936 (Trubek, 2008).  

För att kontrollera de administrativa, lagliga och professionella aspekterna på 
appellationerna bildades 1935 Institut National des Appellations d’Origine (INAO) 
som lydde under det franska jordbruksdepartementet. Ursprungligen hade 
INAO till uppgift att identifiera produkter, viner och eaux de vie, som behövde 
skyddas mot olika typer av intrång. De första av de klassiska franska vinerna 
(Bordeaux, Bourgogne och Rhône samt Champagne) blev skyddade genom 
AOC-klassificering 1937. Den första ost som fick skydd enligt AOC-systemet var 
Roquefort som skyddades 1925.   

Tack vare den framgångsrika verksamheten utökades INAO:s ansvarsområde 
1990 till att även omfatta andra livsmedel än vin och ost. År 2007 ändrades 
namnet till Institut National de l’Origine et de la Qualité men förkortningen 
INAO behölls.  

Andra nationella system för märkning och skydd av livsmedelsprodukter 
med definierat geografiskt ursprung 
Italien införde 1963 ett system för klassificering av vin och ost, Denominazione 
di Origine Controllata (DOC), med utgångspunkt från deras produktionsplats. 
Grunden till systemet hämtades från det franska AOC-systemet. Även om den 
italienska lagstiftningen gör det möjligt att kontrollera vissa kvalitativa egen-
skaper hos DOC-klassificerade produkter (inkl. grundläggande sensoriska 
karaktäristika), är systemet inte en kvalitetsdeklaration utan en garanti för att 
exempelvis vindruvorna producerats inom en viss geografisk region (Italian 
Trade Commission, 2011). 

Ansvaret för att kontrollera att producenterna uppfyller de uppställda kraven 
vilar främst på den enskilda gruppen av producenter av ett DOC-klassificerat 
livsmedel (egenkontroll). Producentgruppen får visst stöd av polis och andra 
statliga myndigheter som har till uppgift att bekämpa bedrägerier. 

Till följd av kontrollsystemets konstruktion och den lätthet med vilken fram-
för allt vin kunde erhålla DOC-klassificering infördes 1980 ett striktare regel-
system och en ny beteckning, Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
(DOCG), för de viner som uppfyllde de nya kriterierna. DOCG-viner måste 
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genomgå laboratorieanalys i ett ackrediterat laboratorium och testas av en 
smakpanel.16  

Den Italienska DOC-lagstiftningen harmoniserades 1992 med det system för 
skydd av ursprungsbeteckningar som infördes av EG samma år. 

Ett system liknande det franska AOC-systemet infördes också i Spanien i 
början av 1900-talet. Systemet Denominación de Origen (DO) har sina rötter i 
kungliga dekret som utfärdades under 1700- och 1800-talen. De första vin-
regionerna som skyddades genom lagstiftning var Rioja17 och Jerez (produktion 
av sherry). Lagstiftningen, Estatuto de Vino, från 1932, har ändrats ett antal 
gånger, exempelvis i samband med införandet av den nya konstitutionen 1978 
och som ett resultat av harmoniseringen med EU:s regelverk 1996. Den spanska 
lagstiftningen omfattar vin och en rad andra livsmedelsprodukter. 

Även i Portugal finns ett liknade system, Denominação de Origem Controlada, 
för klassificering av vin och andra livsmedel.  

EU:s system för skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar18 
Som tidigare nämnts införde EG 1992 en lagstiftning till skydd för geografiska 
och ursprungsbeteckningar inom livsmedels- och jordbrukssektorerna (Rådets 
förordning 2081/1992). Motivet var bl. a. att skapa bättre balans mellan tillgång 
och efterfrågan genom att främja diversifiering av jordbruksproduktionen samt att 
stärka landsbygdens ekonomi och minska dess avfolkning, särskilt i mindre 
gynnade eller avlägset belägna trakter. Detta skulle ske genom att stimulera efter-
frågan på produkter med särskilda egenskaper. Ytterligare ett skäl som angavs var 
att konsumenternas prioritering av kvalitet framför kvantitet skapade ökad 
efterfrågan på jordbruksprodukter och livsmedel av känt geografiskt ursprung. 

Till stöd för den angivna politiken åberopades de positiva effekter som 
observerats i de medlemsstater som infört nationella regler till skydd för ur-
sprungsprodukter. I dessa länder hade skyddet av jordbruksprodukter eller livs-
medel med känt geografiskt ursprung påtagligt gagnat både producenterna och 
konsumenterna. Producenterna hade fått ökade inkomster till följd av bl.a. ett 
aktivt kvalitetsarbete, medan konsumenterna fått ökad tillgång till produkter av 
hög kvalitet med garantier beträffande produktionsmetoder och ursprung. 

                                   
16 Viner som uppfyller kraven får en rosa numrerad etikett (DOCG) klistrad över korken. 
17 Skyddades redan 1925. 
18 Inom EU fungerar geografiska indikationer som kollektiva varumärken (Barham, 2001) 
Skyddet gäller för samtliga producenter inom det geografiskt avgränsade området förutsatt att 
dessa uppfyller specifikationerna för den aktuella produkten. Skyddsformerna är i huvudsak 
avsedda för ”producentkollektiv” men kan i undantagsfall även ges till en enskild producent.  

Inom latinsk rättstradition har man lättare att ackommodera kollektiva varumärkesskydd 
(Romain-Prot, 1997). Detta anses vara en av förklaringarna till att skyddade ursprungs- och 
geografiska beteckningar är mer vanligt förekommande i dessa länder än i övriga Europa.  
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Ursprunget till EG:s lagstiftning var de olika nationella regler för skydd av 
geografiska indikationer som tillämpades i några sydeuropeiska länder. Den 
främsta inspirationskällan var det franska AOC-systemet.  

Det av EG införda systemet för skydd av jordbruksprodukter och livsmedel 
med definierat geografiskt ursprung kom i praktiken att fungera som ett effektivt 
handelshinder. Lagstiftningen gjorde det möjligt för EG, och senare EU, att 
behandla jordbruksprodukter och livsmedel olika beroende på om de produ-
cerats inom EU eller ej (Kireeva, 2010). Lagstiftningen kritiserades därför av 
Världshandelsorganisationen (WTO) då den bedömdes strida mot reglerna för 
internationell handel. Kritiken medförde att den gällande förordningen ersattes 
av en ny, Rådets förordning 510/2006.19 De motiv för lagstiftningen som angavs i 
den nya förordningen var i stort sett identiska med dem som angavs i den 
ursprungliga. Den nya förordningen kompletterades 2008 med Kommissionens 
förordning 417/2008 gällande ändringar i förordningens bilagor 1 och 2.20  

Rådets förordning 510/2006 består av tretton artiklar och tre bilagor. I artikel 
1 beskrivs förordningens tillämpningsområden medan begreppen definieras i 
artikel 2. Övriga artiklar behandlar bland annat förhållandet till generiska namn 
(Artikel 3), regler för produktspecifikation (Artikel 4), ansökningsförfarandet 
(Artikel 5), Kommissionens granskning av ansökan (Artikel 6), regler för 
invändningar/talan mot ansökan om registrering (Artikel 7), beteckningar och 
symboler (Artikel 8), godkännande av ändringar i produktspecifikationen 
(Artikel 9), officiell kontroll och kontroll av produktspecifikationer (Artiklarna 
10 och 11), avregistrering (Artikel 12) och skydd (Artikel 13). Två nivåer av 
skydd finns i förordningen. Dessa är Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och 
Skyddad geografisk beteckning (SGB). 

I artikel 2.1 definieras ursprungs- eller geografisk beteckning som ”namn på 
en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jord-
bruksprodukt eller ett livsmedel som härstammar från regionen, orten eller 
landet i fråga”. Enligt artikel 2.2 kan även traditionella geografiska eller icke-geo-
grafiska namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel användas som ur-
sprungs- eller geografisk beteckning. 

För att produkten/livsmedlet skall komma i fråga för skydd av ursprungs-
beteckning (SUB) krävs att dess ”kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen 
beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer 
som förknippas med den” (Artikel 2.1a). Vidare skall den produceras, bearbetas 
och beredas i det avgränsade geografiska området. Förordningen medger dock 
att råvarorna till den skyddade produkten kan komma från ett geografiskt 

                                   
19 I den nya förordningen gavs länder utanför EU i stort sett samma möjligheter som EU-
länder att söka skydd för livsmedelsprodukter med geografisk identitet. 
20 Produkter som omfattas av skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar är undan-
tagna från Rådets direktiv 98/34/EG om öppenhet i informationen om tekniska standarder 
etc. (Rådets förordning 510/2006, artikel 1.3). 
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område som är större än eller skilt från det för produktionen utpekade området 
under förutsättning att detta område är avgränsat, att särskilda villkor gäller för 
produktionen samt att det finns ett kontrollsystem för övervakning av 
produktionen. Dessutom skall den aktuella beteckningen ha varit nationellt 
godkänd som ursprungsbeteckning före den 1 maj 2004 (Artikel 2.3). 

För att produkten/livsmedlet skall komma i fråga för skydd av geografisk 
beteckning (SGB) måste det uppvisa ”viss kvalitet, visst anseende eller viss annan 
egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung” (Artikel 2.1). Pro-
dukten/livsmedlet skall dessutom produceras och/eller bearbetas och/eller 
beredas i det avgränsade geografiska området.   

När det gäller registrering av ursprungs- och geografisk beteckning ställer EU 
således stora krav på att produktens karaktär och egenskaper skall kunna länkas 
till dess geografiska ursprungsplats. Kraven på denna länk är betydligt striktare 
för skyddad ursprungsbeteckning än för skyddad geografisk beteckning.  

I detta perspektiv har terroirbegreppet utvecklats till ett ”vetenskapligt” be-
grepp med krav på omfattande dokumentation av kopplingen produkt – pro-
duktionsplats. 

FAO 
Traditionen att namnge livsmedel utifrån geografiska indikatorer och att reglera 
hur sådana beteckningar får användas är i allt väsentligt ett europeiskt fenomen. 
Systemet har under senare år spritt sig till länder utanför Europa men begränsas i 
stort sett till den industrialiserade värden. I dag kommer cirka 90 procent av alla 
geografiska indikationer från de 30 OECD-länderna (Giovannucci et al., 2009).  

Möjligheten att öka inkomsterna inom jordbruks- och livsmedelssektorn 
genom att använda geografiska indikationer som verktyg för att förbättra mark-
nadsvärdet hos produkter från områden med specifika kulturella och/eller 
biofysiska förhållanden (terroir) har, som tidigare påpekats, uppmärksammats 
av bl.a. FAO. Organisationen har engagerat sig i ett flertal projekt i framför allt 
u-länder med syfte att bevara och utveckla traditionell livsmedelsproduktion 
med stark terroir-koppling (Vandecandelaere et al., 2009). FAO har också med 
framgång engagerat sig i europeiska projekt där betydande mervärden skapats. 
Som exempel kan nämnas Livnoosten i Bosnien21 samt Lardo di Colonnata22 och 
traditionell körsbärsproduktion i Lari, Italien.  

Inom FAO används en definition av begreppet terroir som betonar land-
skapet, dvs. de specifika naturförhållanden (inklusive lokala växtsorter och hus-
djursraser) som ger förutsättningar eller är gynnsamma för viss jordbruks- och 
livsmedelsproduktion, tillsammans med produkten och människorna i landska-
pet (Vandecandelaere et al, 2009). Denna definition lämpar sig speciellt i 
                                   
21 En traditionell fårost producerad i ett betespräglat, omväxlande karstlandskap med mycket 
stora värden i fråga om biologisk mångfald (till stor del beroende av bete), kulturhistoria m.m. 
22 Konserverad fläsksvål från byn Colonnata i Toscana, Italien. 
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situationer, där man vill ta till vara lokala produktionsinitiativ oavsett om 
produkten och produktionsmetoden har en historisk koppling till regionen. 
Därmed passar den väl då man på längre sikt vill bygga upp en historisk 
tradition runt en produkt och produktion genom att skapa nya länkar – som så 
småningom blir traditionella – mellan produkt, produktion och region (Vande-
candelaere et al., 2009). 

Geografiska indikationer som kvalitetsbegrepp 
Historiskt sett var användningen av geografiska namn på olika produkter en 
sorts kvalitetsdeklaration. Än i dag ses geografiska indikationer ofta som 
kvalitetsbegrepp, trots att de i strikt mening inte skall ses som kvalitetsdeklara-
tioner utan som en deklaration av autenticitet. Ett livsmedel med garanterat 
ursprung behöver inte nödvändigtvis var kvalitativt överlägsen en liknande 
produkt från någon annan region. Att geografiska indikationer ses som en 
kvalitetsdeklaration visar på att autenticitet i vissa fall blivit ett surrogat för 
kvalitet (Gade, 2004). 

Det som i första hand associeras med ett livsmedels kvalitet är hur det upp-
levs av den enskilde konsumenten. I denna bemärkelse är produktkvalitet en i 
hög grad subjektiv värdering. Kvalitetsbegreppet innefattar emellertid vanligen 
flera delar. Förutom den subjektiva konsumentorienterade kvaliteten omfattar be-
greppet också produkt- och processorienterad kvalitet. Produktorienterad kvalitet 
är kopplad till varans fysiska egenskaper, exempelvis fett- och proteinhalt, innehåll 
av vitaminer, mineraler m.m., medan den processorienterade kvaliteten handlar 
om hur varan producerats eller om rättviseaspekter (Hensson, 2000). 

Regelsystemen för geografiska indikationer innehåller ofta produkt- och 
processorienterade kvalitetskrav. Anledningen är att dessa som regel kan göras 
mätbara. Däremot finns sällan några kriterier för användarorienterad kvalitet. 
Denna kvalitetsdimension har dessutom generellt ansetts som relativt oviktig, 
trots att geografiska indikationer ofta uppfattas som en deklaration av kon-
sumentupplevd kvalitet. Huvudskälet till detta är att vi normalt inte gör någon 
distinktion mellan objektiva och subjektiva kvalitetsbegrepp när vi i dagligt tal 
pratar om kvalitet. 

Först på senare år har den konsumentupplevda kvaliteten kommit att tilldra 
sig ökat intresse i den teoretiska diskursen kring mat, matproduktion, konsu-
mentvärden och konsumentbeteenden (Parrot et al., 2002)  

Ekonomisk betydelse av geografiska indikationer 
För att syftet med geografiska indikationer – exempelvis att främja hållbar 
landsbygdsutveckling – skall uppnås måste konsumenterna visa intresse för GI-
märkta livsmedelsprodukter. Detta intresse måste vidare manifesteras i en vilja 
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att betala mer för sådana produkter (Folkeson, 2007). GI-märkning har i all-
mänhet visat sig vara ett ekonomiskt effektivt instrument för att få ut ett högre 
pris för livsmedel. Tillgängliga studier visar att konsumenterna generellt sett – 
även om det förekommer skillnader mellan länder – är villiga att betala ett högre 
pris för varor med geografisk identitet än för motsvarande varor utan sådan 
märkning. Det gäller dock inte för produkter inom de extrema delarna av 
kvalitetsspektrat, dvs. produkter av högsta eller lägsta kvalitet (Loureiro och 
McCluskey, 2000). 

Däremot verkar det inte att finns något större skillnad i ekonomiskt värde 
mellan de två formerna av GI-märkning som förekommer inom EU, dvs. skyd-
dad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) 
(Menapace et al., 2009).  

Statistiken visar också att antalet GI-produkter fortsätter att öka inom EU. I 
mars 2012 fanns totalt 1 049 SUB- och SGB-produkter från EU:s medlemsstater 
registrerade i gemenskapens databas (Tabell 1). De fem medelhavsländerna Por-
tugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland (PSFIG) svarade i mars 2012 för 
drygt 75 procent av samtliga registrerade SUB- och SGB-produkter. Deras andel 
hade minskat något sedan 2003 då de stod för 80 procent av de 619 registrerade 
SUB/SGB-produkterna (Josling, 2006).  

Noterbart är också att jordbruket i PSFIG-länderna sysselsätter betydligt fler 
personer än jordbruks- och livsmedelssektorerna i de nordeuropeiska länderna. 
Enligt Parrot et al. (2002) var andelen av arbetskraften som var sysselsatt inom 
jordbruks- och livsmedelssektorerna 5-20 procent i PSFIG-länderna medan den 
i Nordeuropa låg under 5 procent.  

Av de 1 049 registrerade produkterna tillkom drygt hälften (599 produkter) 
efter 2000. Till detta skall läggas de drygt 188 ansökningar som ännu inte be-
handlats. Samtidigt som intresset för att skydda produkter med geografisk 
koppling fortsätter att öka, minskar PIFSG-ländernas andel bland nya, ännu ej 
registrerade ansökningar, främst till följd av den ökande andelen ansökningar 
från östeuropeiska medlemsstater. 
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Tabell 1. Fördelning av antalet SUB/SGB inom EU 23 
Land24 Antal registrerade 

produkter 
Antal registrerade 

sedan 2000 
Antalet inlämnade, 

ej registrerade 
ansökningar 

 SUB SGB SUB SGB SUB SGB 
Belgien 3 5 1 4 0 3 
Bulgarien 0 1 0 1 0 0 
Cypern 0 2 0 2 1 0 
Danmark 0 3 0 3 0 5 
Finland 4 1 3 1 1 0 
Frankrike 84 107 57 50 27 12 
Grekland 69 25 12 8 8 2 
Irland 1 3 0 2 1 1 
Italien 152 89 88 62 15 17 
Litauen 1 0 1 0 0 3 
Luxemburg 2 2 2 0 0 0 
Nederländerna 5 3 1 3 0 0 
Polen 8 16 8 16 1 2 
Portugal 58 58 14 30 10 6 
Rumänien 0 1 0 1 0 0 
Slovakien 0 7 0 7 0 0 
Slovenien 4 4 4 4 3 6 
Spanien 85 69 64 55 15 16 
Storbritannien 17 23 4 14 5 9 
Sverige 1 3 1 2 0 0 
Tjeckien 6 21 6 21 0 4 
Tyskland 29 53 0 35 4 8 
Ungern 5 5 5 5 1 2 
Österrike 8 6 0 2 0 0 
Totalt 542 507 271 328 92 96 
 
Statistiken visar också att intresset för skydd av produkter med geografisk 
koppling varit mycket lågt i de skandinaviska länderna. En orsak som ofta nämnts 
är att det i exempelvis Sverige saknas traditionella livsmedelsprodukter med geo-
grafisk koppling samt att den hantverksmässiga produktionen sedan länge ersatts 
av mer hygienisk och kontrollerad industriell livsmedelsproduktion.  

Tillgängliga studier visar de europeiska konsumenterna har ett stadigt ökat 
intresse för produkter med geografisk identitet och för de värden som associeras 
                                   
23 Förhållandet i mars 2012. Aktuell statistik kan hämtas från EU:s databas DOOR: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 
24 Estland, Lettland och Malta hade inga registrerade produkter eller ansökningar om registre-
ring av produkter i mars 2012. 
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med dessa, exempelvis levande landsbygd, matkvalitet och miljöhänsyn. Detta 
indikerar att marknaden ökar och att den positiva effekten på prisbilden fort-
sätter (Folkeson, 2007). 

Det ökade värde som erhålls genom GI-märkning får ofta genomslag i alla led 
i produktionskedjan. Det gäller för såväl bonden som detaljhandlaren. I littera-
turen framhålls inte minst de positiva samhälls- och företagsekonomiska 
effekterna av att råvarorna får ett ökat värde. Geografiska indikationer kan också 
ge positiva sidoeffekter som inte är direkt relaterade till den GI-märkta pro-
dukten. Ett exempel är ett generellt ökat intresse för den producerande regionen 
som bl.a. kan bidra till ökad turism (Folkeson, 2007). 

Slutligen bör framhållas att det är ett brett spektrum av produkter, även vid 
sidan av den traditionella livsmedelssektorn, som skyddats genom SUB eller 
SGB inom EU. Se Tabell 2. 

Tabell 2. Typer av produkter som har erhållit SUB/SGB inom EU25 
Kategori Produktslag SUB SGB 
Klass I Färskt kött 41 114 
 Köttprodukter (värmda, slaktade, rökta etc.) 32 106 
 Ost 202 39 
 Andra animaliska produkter 28 9 
 Oljor och fetter 111 17 
 Frukt, grönsaker spannmål. Bearbetade eller obearbetade 139 195 
 Färsk fisk, blötdjur eller produkter därav 11 21 
 Övriga i bilaga I 28 20 
    
Klass 2 Öl 0 21 
 Naturligt mineralvatten, källvatten 23A 0 
 Dryck av växtextrakt 0 0 
 Bröd, konditorivaror, bagerivaror 2 54 
 Gummiprodukter, hartser m.m.  2 0 
 Senapspasta 0 2 
 Pastaprodukter 0 7 
    
Klass 3 Hö 1 0 
 Eteriska oljor 3 0 
 Kork 0 0 
    
 Summa 623 605 

A. Samtliga från Tyskland 

                                   
25 Förhållandet i februari 2012 enligt EU:s databas DOOR. 
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Begreppet terroir 
Som tidigare påpekats var romarna, såvitt man vet, först med att klassificera 
olika typer av vindruvor och att beskriva de mest gynnsamma betingelserna för 
kultivering av dessa. Här beskrevs alltså olika terroir, med utgångspunkt från de 
olika druvsorternas krav, i syfte att öka produktionen. Detta system vidare-
utvecklades under medeltiden då munkar började beskriva olika viners egen-
skaper utifrån territoriella faktorer eller ”terroir” (Trubek, 2008). Även här 
handlade det främst om att utröna vilka vinstockar som producerade de bästa 
skördarna – kvalitativt och kvantitativt – under de förutsättningar som gavs på 
de individuella växtplatserna. Dessa ansatser har därefter kommit att betraktas 
som ett första försök att på vetenskapliga grunder förklara varför olika druv-
sorter ger skördar av olika kvalitet och kvantitet beroende på växtplatsens läge. 
Några sådana förklaringar, i vetenskaplig mening gavs, dock inte. 

Bruket att ge livsmedel namn efter den plats, där de producerats, har lett till 
att deras egenskaper, exempelvis smak, lukt, färg och konsistens, kommit att 
förknippas med produktionsplatsen. Detta har i sin tur lett till den etablerade 
uppfattningen att produkten får sin karaktär från produktionsplatsen. Denna 
utgör produktens terroir.  

 Kort historisk tillbakablick  
Ordet terroir härstammar från latinet. Under medeltiden fick ordet en 
sociokulturell användning då det kom att beskriva en by som en social enhet. 
Under 1600- och 1700-talen etablerades terroir som ett geografiskt begrepp. Det 
användes då för att beskriva egenskaper hos en homogen fysisk miljö. Detta 
ledde till den första moderna definitionen enligt vilken begreppet terroir avsåg 
ett område som avgränsas genom likartade agrikulturella förutsättningar 
(Deloir, 2011). 

Under 1800-talet började ordet användas för att beskriva landsbygdens 
inflytande på människor i olika regioner. Under 1900-talet diversifierades använd-
ningen och ordet kom att betyda olika saker i skilda sammanhang. Det användes 
exempelvis för att beskriva en region och dess påverkan på växtligheten, för att 
valorisera lokal jordbruksproduktion och för att beskriva landsbygdens socio-
ekonomiska utveckling. Målet var att producera kartografiska och typologiska data 
för att förklara landsbygdens dynamiska utveckling (Deloir, 2011). 

Begreppet terroir – i dess moderna tillämpning – har sitt ursprung i Frank-
rike och har huvudsakligen blivit känt genom dess användning inom viti-vini-
kulturen, där det ursprungligen brukades som ett uttryck för specifika geologiska 
förhållanden inom varje enskilt vinproducerande område. Begreppet var alltså 
kopplat till ett antal komplexa omgivningsfaktorer som inte i någon större 
omfattning kunde påverkas av människan (Morlat och Bodin, 2006). Begreppet 
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innehöll också en mystisk eller andlig komponent. Detta uttrycktes av Wilson på 
följande sätt: 

Terroir has become a buzz word [---]. The true concept is not easily grasped but 
includes physical elements of the vineyard habitat—the vine, subsoil, siting, 
drainage, and microclimate. Beyond the measurable ecosystem, there is an 
additional dimension—the spiritual aspect [---] (Wilson, 1998). 

Den kombination av mysticism26 och självklarheter27 som kännetecknade den 
diffusa definitionen av begreppet terroir kritiserades av bland andra Hancock 
(1999). Han konstaterade att definitionen bär omisskännliga spår av andra 
klassens franskt filosofiskt tänkande. Pratt (2007) uttryckte å sin sida förvåning 
över att denna romantiska blandning av människor, kultur, plats, landskap och 
tradition nått sin höjdpunkt i upplysningsfilosofins ursprungsland.  

Begreppet har successivt breddats till att även omfatta andra faktorer än den 
geologiska. Det moderna franska begreppet terroir kan sägas innehålla fyra olika 
delbegrepp: natur-terroir (fysiska förhållanden), spatial-terroir (den geografiska 
avgränsningen), kunskaps-terroir (den traditionella kunskapen) och marknads-
förings-terroir (den kommunicerade identiteten). Samtliga delbegrepp utgår 
från samma grundbegrepp och förmedlar uppfattningen att en produkt med 
vissa fysiska och sensoriska egenskaper inte skulle kunna produceras på någon 
annan geografisk plats. De enskilda komponenterna i terroirkonceptet står i ett 
dynamiskt förhållande till varandra.  

Följande förklaring av begreppet terroir har tagits fram av franska forskare 
och fått internationellt erkännande genom FN:s samarbetsorgan för utbildning, 
vetenskap och kultur (UNESCO).  

Terroirs constitute a responsible alliance of man and his territory encompassed by 
know-how: production, culture, landscape and heritage. By this token, they are 
the fount of great human biological and cultural diversity. Terroirs are expressed 
by products, typicality, originality and the recognition associated with them. They 
create value and richness. A terroir is a living and innovative space, where groups of 
people draw on their heritage to construct viable and sustainable development. 
Terroirs contribute to the response to consumer expectations in terms of diversity, 
authenticity, nutritional culture and balance and health (UNESCO, 2005). 

Även användningen av begreppet har breddats till att innefatta alla typer av 
livsmedel.  

                                   
26 Den franska författarinnan Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) har uttryckt detta på 
följande talande sätt: Vinstockar och vin är stora mysterier. Endast vinstockarna låter oss för-
nimma den verkliga smaken hos jorden. (”La vigne, le vin sont de grands mystères. Seule, 
dans, le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre.). 
27 Det torde vara oomtvistat att utvecklingen hos en växt hänger samman med växtplatsens 
egenskaper.  
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Filosofin bakom begreppet terroir 
Den intellektuella grunden för terroirbegreppet och användningen av 
geografiska indikationer vilar på tre grundläggande principer; rural deter-
minism, patrimonisering och valorisering.  

Rural determinism28 är ett uttryck för tron på att växter och djur, liksom 
produkter framställda av växter och djur, är präglade av förhållanden på den 
geografiska plats där de vuxit upp eller producerats. I artikelns kontext innebär 
detta att det geografiska området med dess specifika biofysiska förhållanden, 
dess kultur, tradition, praxis och tänkande kommer att påverka jordbruks-
produkter och livsmedel som härrör från området. Konceptet kan emellertid 
också tillämpas på människan. Således kommer den geografiska region där en 
person är född och uppvuxen att permanent påverka personens syn på sig själv. 
Detta regionala avtryck stannar kvar även vid en flytt till en ny plats. 

Principen om rural determinism ligger bakom idén om att karaktären hos 
jordbruksprodukter och livsmedel påverkas av den plats där de producerats. 
Karaktären anses alltså vara typisk för ursprungsplatsen. Enligt denna princip 
kan en sensorisk upplevelse av ett livsmedel därmed härledas till en specifik geo-
grafisk plats, produktens ursprungsplats, med dess speciella fysiska, biologiska 
och antropogena förutsättningar, dvs. produktens terroir.  

Ingenstans har denna idé utvecklats och systematiserats som i Frankrike. 
Tanken på existensen av en länk mellan den sensoriska upplevelsen av ett 
livsmedel och den naturmiljö där det producerats är månghundraårig. Legrand 
d’Aussy (1789) uttryckte denna tanke i boken Historie de la vie privée de 
francais, där det franska köket med dess stora regionala variation framställdes 
som den naturliga frukten av de regionala jordbrukstraditionerna och vad 
naturen gjort möjligt att producera i de olika provinserna. 

Existensen av en lokal smak (goût du terroir) betraktas i Frankrike inte som 
en idé utan som en realitet. Denna tanke har mer än något annat format upp-
fattningen om och synen på mat i Frankrike (Trubek, 2008). Mat är inte bara 
näring utan en del av ett arv och en del av den lokala identiteten och kulturen 
(Fonte, 2008). 

Valorisering innebär att åstadkomma prisstegring på varor genom att på 
konstgjord väg begränsa utbudet. Vid användningen av geografiska indikationer 
begränsas tillgången genom att produkten endast får tillverkas av en grupp 
producenter inom ett avgränsat geografiskt område och dessutom i vissa fall 
endast i vissa kvantiteter. Användningen av geografiska indikationer blir därmed 
ett handelshinder. Det var också i stor utsträckning som sådana som EU:s 
                                   
28 Termen determinism används här ”to signify the production of effects by events, rather than 
in the doctrinal sense that actions are completely determined by a prior sequence of causes 
independent of the individual” (Bandura, 1978). Det avser alltså en ömsesidig situation sna-
rare än den enkelriktade betydelse termen blivit förknippad med i begrepp som miljö-
determinism eller klimatdeterminism (Peet, 1985). 
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ursprungliga regelverk för geografiska indikationer fungerade och uppfattades 
av omvärlden. Systemet kritiserades därför av bl.a. WTO. Detta ledde i sin tur till 
att regelverket ändrades. 

Lokal och traditionell kunskap är väsentliga för valorisering av livsmedel med 
geografisk identitet (Fonte, 2008). Möjligheten till skydd av produkter med 
geografisk identitet har i dag blivit den dominerande mekanismen för att åter-
skapa och valorisera lokal och traditionell kunskap om jordbruks- och livs-
medelsprodukter. 

Patrimonisering29 (franska patromonisation) betyder närmast processen att 
skapa ett fädernearv. Skapa bör i det här sammanhanget tolkas som konstruera. 
Patrimonisering är ett uttryck för en önskan hos en eller flera grupper av män-
niskor, exempelvis jordbrukare, livsmedelsproducenter eller konsumenter, att 
bevara ett ruralt landskap, traditionella livsmedelsprodukter eller något annat 
som kan erinra om ett regionalt arv (Gade, 2004). Denna önskan leder till ett 
sökande och prövande av olika vägar för att utveckla livsmedelsprodukters 
kopplingar till specifika platser och till ett exploaterande av begreppet terroir. 
Patrimonisering hänger således samman med konstruktionen av begrepp såsom 
ursprung och ursprunglighet. Vanligt är att skapa bilden av ursprunglighet som 
ett led i en marknadsföring av exempelvis ett livsmedel. 

Patrimonisering som koncept har i stor utsträckning fått genklang hos med-
vetna kretsar i de delar av Europa, där centraliseringen och industrialiseringen 
av jordbruks- och livsmedelssektorerna nått längst. Här finns en växande rörelse 
för en alternativ, småskalig och lokal matproduktion i syfte att komma bort från 
globalisering, centralisering och industrialisering. Drömmen är det ursprungliga, 
det som är fritt från tillsatser, ersättningsmedel, köttklister etc. Det franska AOC-
systemet är det äldsta uttrycket för patrimoniseringsprocessen (Gade 2004).  

I dessa sammanhang bortser man ofta från att patrimonisering och rural 
determinism inte bara omfattar mat och dryck utan att även människan ingår i 
detta system. I sin extrema form uppvisar resonemanget klart nationalistiska 
drag. Autenticitet definieras som motsatsen till modern masskultur. Autentiska 
livsmedel stammar ur en platsspecifik tradition och är som sådana äldre än den 
industrialiserade livsmedelsproduktionen. Autenticiteten blir därmed över-
belastad med traditioner och kulturella arv på samma sätt som andra nationali-
stiska strömningar (Pratt, 2007) Synsättet har därför också kritiserats för att 
påminna om Petains tidiga 1900-talsretorik (Barham, 2003). 

Valorisering och patrimonisering syftar alltså till att konstruera identiteter 
och historiska samband för att höja värdet hos berörda produkter. Detta för-
hållande konstaterades redan i början av 1800-talet av James Busby, den 

                                   
29 Patrimonisering fick sitt stora genomslag som nationell företeelse 1980 då president Valéry 
Giscard d’Estain förklarade detta år som patrimoniseringsåret (Barham, 2001) Detta ledde till 
något som närmast kan beskrivas som en nationell besatthet av fransk historia som vetenskap 
och konstruktion. 
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australiensiska vinindustrins fader. I boken A treatise on the culture of the vine 
and the art of making wine konstaterade han att begreppet terroir används över-
allt, där man kan anta att det är en fördel för marknadsföringen att associera ett 
vin med jordmånen på en specifik plats (Busby, 1825). 

Historiskt är terroir således huvudsakligen ett kulturellt konstruerat begrepp, 
även om det sedan medeltiden förekommit försök att med ”vetenskapliga meto-
der” förklara viners egenskaper som resultat av de fysiska förhållandena på växt-
platsen (Barham, 2003) . 

Under senare år har begreppet terroir, främst genom utvidgningen till att 
även omfatta andra livsmedel än vin, kommit att få en allt starkare vetenskaplig 
prägel. Detta gäller främst begreppets användning inom livsmedelssektorn och 
endast i mindre grad för vin och vindruvor. 

Terroir som ett socio-ekonomiskt begrepp 
Terroir är ursprungligen ett begrepp som konstruerats för att tillgodose socio-
ekonomiska intressen. Begreppet uppfattas ofta som ett uttryck för ett arv men 
är i realiteten medvetet konstruerat för att skapa uppfattningen av en historisk 
kontinuitet och en geografisk identitet (Barham, 2003; Gade, 2004). 

En av de klassiska analyserna av hur ett terroir och en geografisk indikation 
skapats behandlar historien bakom tillkomsten av vinapellationen Cassis i södra 
Frankrike.30 (Gade, 2004). Detta vin uppfattades ursprungligen som oansenligt 
och utan specifika karaktärsdrag. Det förekom som rött, vitt och rosévin och 
producerades av ett stort antal olika druvsorter,31 av vilka ingen hade sitt 
ursprung i regionen. Genom att främst bygga upp en bild av vinets karaktäristik 
och historia lyckades producentkollektivet bakom appellationen få Cassis att 
framstå som ett traditionellt vin med stark regional koppling. Att de historiska 
berättelser, som användes för att koppla vinet till regionen, i själva verket gällde 
ett annat vin har inte inverkat negativt på vinskribenternas omdömen. Gade 
(2004) konstaterar att dessa skribenter hade en stor betydelse för att bygga upp 
bilden av produkten.32 I detta fall lyckades man skapa en historia, som länkar 
vinet till ett specifikt terroir, utan att det fanns några egentliga sakskäl bakom en 
sådan koppling.33 

                                   
30 Cassis är den tredje äldsta vinapellationen i Frankrike. 
31 Enligt AOC-klassificeringen tillåts 13 olika druvsorter.  
32 ”These worldsmiths are important to the wine business for they are responsible for a good 
part of the appelation’s image” (Gade, 2004). 
33 Denna vinregion fick sin avgränsning oberoende av de biofysiska förutsättningarna. I stället 
spelade story-telling, reklam, retorik, olika typer av positiva uttalanden och inte minst politik 
och lokala beslutsfattare en avgörande roll för att skapa bilden av ett traditionellt kvalitetsvin 
med stark geografisk koppling (Gade, 2004). 
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Terroir som ett vetenskapligt begrepp 
I och med att EU infört regler till skydd av geografiska och ursprungs-
beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel har terroirbegreppet blivit 
essentiellt för att ge legitimitet åt dessa skyddsformer. Inom EU ställs stora krav 
på att det livsmedel, som ges skydd enligt regelsystemet, skall kunna knytas till 
produktionsplatsen. Dessutom finns omfattande krav på vetenskaplig doku-
mentation av de produktegenskaper som karaktäriserar en specifik produkt och 
skiljer den från en annan. Dessa regler omfattar alla aspekter på livsmedlet, från 
form, färg och konsistens till kemisk sammansättning, förekomst av olika 
spårämnen och isotoper samt morfologiska studier av cellstrukturen hos kött. 
Avsaknaden av viti-vinikulturens väl inarbetade vokabulär och tradition att 
namnge produktens karaktärsdrag har bidragit till att det inom den övriga 
livsmedelssektorn varit möjligt att leta fram de särskiljande karaktäristiska 
egenskaperna hos en produkt utan hänsyn till tidigare praxis.  

Detta har bidragit till att terroir framstår som ett mer vetenskapligt och 
teknokratiskt begrepp vid användning utanför vinsektorn än inom denna. 
Detsamma gäller i tillämplig mån för systemet med geografiska indikationer. 
Kraven på vetenskaplighet och kunskap om det komplexa samspelet mellan 
naturförhållanden, jordbruk, tradition m.m., som behövs för att skapa länken 
mellan en produkt och dess terroir, gör att medverkan av teknisk och veten-
skaplig expertis behövs i arbetet med att till exempel ansöka om skyddad 
ursprungs- eller geografisk beteckning (Trubek, 2008). Samtidigt som EU:s krav 
på kontroll och validering har inneburit ökad stringens och vetenskaplighet har 
det också lett till att gapet mellan ursprung och ursprunglig ökat. Det sätt på 
vilket geografiska indikationer och begreppet terroir i dag används är i hög grad 
teknologiskt och vetenskapligt. Utrymmet för hembygdsnostalgi är mycket 
begränsat. Samtidigt blir den subjektiva uppfattningen av kvalitet mindre 
betydelsefull i och med att kopplingen mellan smak och geografisk ursprungs-
plats får stå tillbaka för den länk mellan produkt och ursprungsplats som kan 
påvisas med ”objektiva” metoder.  

Tillämpningen av begreppet terroir 
Det är främst inom viti-vinikulturen som begreppet terroir systematiskt 
utvecklats och tillämpats. Det är också inom denna del av livsmedelsindustrin 
som begreppet haft sin huvudsakliga tillämpning. Som ovan påpekats är det först 
under de senaste 20 åren som begreppet fått betydande användning även inom 
andra delar av livsmedelssektorn. Det är i huvudsak en följd av det stora intresset 
för skydd av livsmedelsprodukter inom ramen för EU:s regler om skydd av 
ursprungs- och geografiska beteckningar. 
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Terroirbegreppet inom viti-vinikulturen 
Trots att begreppet terroir länge använts inom viti-vinikulturen har det saknats 
en entydig definition. Detta förhållande ändrades, som tidigare nämnts, vid den 
åttonde världskongressen med Office International de la Vigne et du Vin (OIV) 
år 2010. Då fastställdes följande definition: 

Viti-vinicultural “terroir” is a concept which refers to an area in which collective 
knowledge of the interactions between the identifiable physical and biological 
environment and applied viti-vinicultural practices develops, providing distinct-
ive characteristics for the products originating from this area.  

“Terroir” includes specific soil, topography, climate, landscape characteristics and 
biodiversity features (Resolution OIV/Viti 333/2010).  

Den antagna definitionen inkluderar naturgivna förhållanden, fysiska och biolo-
giska förutsättningar på växt- och produktionsplats samt människan, dvs. lokal 
kunskap och traditionen bakom hantverket att tillverka vin från de lokalprodu-
cerade druvorna.  

Den fastlagda definitionen var ett resultat av flera års diskussion, där den 
tidigare använda definitionen bedömdes på ett okritiskt och ovetenskapligt sätt 
betona geologins betydelse för att definiera terroir. Den nya definitionen betonar 
därför de olika beståndsdelarna av ett viti-vinikulturellt terroir på ett sätt som 
liknar de förslag som under senare år lagts fram från vetenskapligt håll, 
exempelvis Hancock’s (1999) definition: ”Terroir can be defined as a delimited 
area with its own characteristic geology, climate and methods of viticulture”.  

Bland medlemmarna i OIV och bland de statliga myndigheter, som kon-
trollerar användningen av geografiska indikationer inom vinsektorn, har det 
emellertid inte alltid ansetts självklart att vinet och dess egenskaper påverkas av 
själva hantverket och den hantverkstradition som utvecklats på de olika vingår-
darna. Här har man i stället velat hålla fast vid betoningen av växtplatsens fysiska 
förhållanden, framförallt geologin. 

Som nämnts var terroir som begrepp från början enbart kopplat till de 
naturgivna fysiska förutsättningarna på vindruvans växtplats. I realiteten 
begränsades även de fysiska förutsättningarna till geologin. Redan 1857 publice-
rade H. Coquand arbetet Réunion extraordinaire a Angoulême du 6 au 14 
septembre 1857. I detta korrelerades kvaliteten på konjak med halten av krita i 
den mark där vindruvorna vuxit. Den vetenskapliga dokumentationen var 
synnerligen bristfällig och det var snarare fråga om en medveten bluff från 
författarens sida än ett utslag av dålig vetenskap (Hancock, 1999). Det anses till 
och med ha varit allmänt känt att det rörde sig om en skämt när arbetet publi-
cerades. Trots detta kom resultatet snart att upphöjas till vetenskaplig ”sanning” 
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och har sedan dess flitigt citerats i viti-vinikulturella sammanhang. Arbetet 
citerades och resultaten togs på allvar så sent som 1998 (Wilson, 1998).  

Bland vinkännare och vinskribenter är traditionen att koppla samman vinets 
karaktär med egenskaperna hos det terroir, från vilket vinet kommer, djupt 
rotad. Ett exempel är ett påstående av Peter Sichel:34 En merlot från Bordeaux har 
mer gemensamt med en cabernet från Bordeaux än med en merlot från något 
annat håll i världen (Holmström, 2008). Bland denna kategori vinkonnässörer 
beskrivs vinernas karaktär och egenskaper med hänvisning till bl. a. produktions-
områdets markförhållanden. Ofta karaktäriseras vinerna med hänvisning till 
mineraler som framgår av följande beskrivning av ett franskt Bourgognevin 
(Kimmeridgien):35 Balanserad smakrikedom i aptitretande stil. Helheten är fylld 
av gröna äpplen och mineraler med antydan av rök och flinta (Passanisi, 2007). 
Detta bruk har kritiserats hårt av geologer och andra som bl.a. påpekat att 
merparten av de mineraler som anses karaktärisera olika viner är i det närmaste 
olösliga i vatten och därför i mycket ringa omfattning kan påverka vinets smak 
och karaktär36 (se t.ex. Hancock, 1999). I stället har andra fysiska faktorer fram-
förts som mer avgörande för vinets egenskaper, exempelvis antalet soltimmar 
och andra klimatfaktorer.  

Vinkännare och vinskribenter har också tenderat att använda terroir som 
beteckning på allt mindre enheter, en enskild vingård, en del av en vingård eller 
t.o.m. en enskild vinranka. I den vetenskapliga litteraturen påpekas ofta det 
faktum att avgränsningar av viti-vinikulturella terroir ofta är cirkulära medan 
geologin är linjär. Jämförelser mellan den geografiska utbredningen av ett viti-
vinikulturellt terroir och karterade berggrunds- och jordartsförhållanden i det 
aktuella området visar i allmänhet ingen samstämmighet (se t.ex. Gade, 2004). 
Ofta ger de geologiska förhållandena underlag för avgränsning av andra terroir 
än de som fastställts för produktion av en viss vintyp.37 

I dag är flertalet företrädare för vetenskapssamhället eniga om att det inte går 
att kvantifiera sambandet mellan de geologiska förutsättningarna i ett visst 
område och det vin som produceras där (White, 2003). Det saknas i stort sett 
vetenskapliga data som kan koppla ett vins egenskaper till produktionsplatsens 
geologi. Visserligen publicerar vissa statliga myndigheter (t.ex. Institut National 
de Recherche Agronomique) sådana data, men dessa har kritiserats från veten-
skapligt håll för att vara partsinlagor som delvis finansierats av producent-
kollektivet bakom det studerade vinet (Hancock, 2000). 

                                   
34 Peter Sichel (1931–1998) var en välkänd vinskribent och vinproducent. 
35 Kimmeridge är en lerformation från juraperioden. 
36 Kritiken avser huvudsakligen den generella referensen till mineral utan reflektioner om 
löslighet, tillgång till vatten på växtplatsen och växtens upptagningsförmåga. Den skall alltså 
inte tolkas som ett ifrågasättande av förekomsten av olika typer av joner i vattnet. 
37 Att appellationerna och därmed det aktuella vinets terroir kan utökas vid stor efterfrågan 
accentuerar begreppens koppling till socio-ekonomiska faktorer snarare än till på 
vetenskapliga grunder definierade ursprungsplatser med specifika naturförutsättningar.  
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Geologins påverkan på vinrankan och därmed på vinet är snarare indirekt än 
direkt. Geologin påverkar markens förmåga att hålla och släppa igenom vatten 
liksom förmågan att lagra värme och att avge denna under framför allt nätterna. 
Steniga marker, speciellt marker med hög andel mörka stenar, har högre 
förmåga att magasinera värme än marker utan sten. I dag tillmäts markens lut-
ning och höjd över havet, som påverkar solinstrålningen och därmed tempera-
turen på växtplatsen, allt större betydelse för kvaliteten på vinskörden. Dessa 
faktorer påverkar mognaden och sockerhalten i vindruvorna och därigenom också 
förutsättningarna för vintillverkningen. De tillmäts därför allt större betydelse för 
definitionen av aktuellt terroir (Hancock, 1996; Huggett, 2006).  

Den moderna definitionen av begreppet terroir inom vini-vitikulturen har 
breddats till att inte enbart betona de naturgivna faktorernas roll. I dag 
inkluderas den mänskliga faktorn, främst den lokala kunskapen och den hant-
verksskicklighet som krävs för att få ut maximal kvalitet från vinodlingen och 
druvans förädling till vin (Pratt, 2007). Genom hantverket lockas de specifika 
egenskaperna i ett terroir fram och tillvaratas.  

Även om kopplingen mellan vinets egenskaper – smak, karaktär, kvalitet etc. 
– och terroirets egenskaper av många anses som en självklar realitet (Trubek, 
2008), har det hittills varit svårt att kvantifiera dessa samband, trots en rad 
vetenskapliga studier under senare år. Därför är terroir fortfarande till största 
delen ett kulturellt konstruerat begrepp.  

Under senare år har visserligen en del studier visat på vetenskapligt 
dokumenterbara faktorer som karaktäriserar vindruvor från ett specifikt terroir 
(Bodin och Morlat, 2006; Morlat och Bodin, 2006). Det är dock endast till en 
mindre del fråga om faktorer som kunnat dokumenteras på naturvetenskaplig 
grund, i första hand genom kemiska analyser. Till följd av svårigheterna att med 
naturvetenskapliga metoder koppla ett vin till dess terroir har i stället sensoriska 
paneler i stor utsträckning använts för att studera förekomsten av sådana kopp-
lingar (Hancock, 2000). Denna metod, som av tradition använts för uppgiften, är 
emellertid behäftad med vissa svagheter, i första hand genom att sensoriska 
upplevelser är subjektiva och påverkas av en rad intryck från omgivningen.  

Vid ett försök fick en rad erfarna vinprovare vid två tillfällen prova en serie 
vita viner. Vid det första tillfället presenterades vinerna som enklare bordsviner. 
Vid det andra tillfället presenterades samma viner som kvalitetsviner (cru-
viner). Vid det första tillfället betygsattes vinerna som enkla och obalanserade, 
vid det andra som komplexa och balanserade (Goode, 2006) 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att den geografiska utbredningen av 
viti-vinikulturella terroir ofta är oberoende av berggrund, jordarter och mark-
förhållanden i övrigt. Utbredningen är snarare definierad på socio-ekonomiska 
grunder (se det ovan beskrivna exemplet Cassis). Ett annat exempel på detta är när 
det inträffar att efterfrågan på en produkt överskrider de begränsningar i möjlig 
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produktionsvolym som finns i den aktuella appellationen. Då är det inte ovanligt 
att produktionsområdet utökas geografiskt, som skett i fallet Champagne.  

Användning av terroir inom livsmedelssektorn i övrigt 
I dag har allt fler länder i Europa insett fördelarna med EU:s regler för geo-
grafiska indikationer (Tabell 1). En praktisk tillämpning av terroirbegreppet för 
att stimulera och utveckla lokala produkter och lokal produktion har blivit en 
nyckel till hållbar utveckling i marginaliserade delar av Europa (Fonte, 2008). 
Genom att dessa produkter till stor del fokuserat på användningen av lokala 
växtsorter och djurraser har tillämpning av terroir-konceptet också bidragit till 
att bevara agrodiversiteten.  

När EU införde regler om skydd för ursprungs- och geografiska beteckningar 
kom många livsmedel inledningsvis att ges skydd utan att kopplingen mellan 
produkt och produktionsplats dokumenterats på ett ”vetenskapligt” sätt. EU gav 
i praktiken skydd åt livsmedel som godkänts genom granskning enligt nationella 
regler. Därigenom kom dessa produkters terroir i hög utsträckning att definieras 
på motsvarande sätt som man var van att definiera terroir inom viti-vini-
kulturen, det vill säga huvudsakligen utifrån socio-ekonomiska principer.  

Kraven på dokumentation av kopplingen mellan produkten och dess 
ursprungsplats har sedan dess skärpts successivt. Till skillnad från hur det var inom 
viti-vinikulturen, fanns här inga djupt rotade uppfattningar om vad som identifierar 
en produkts koppling till ett visst geografiskt område. Därmed uppstod en större 
frihet att förutsättningslöst söka efter något som specifikt länkar produkten till dess 
terroir. I den praktiska tillämpningen är terroir och produkt ömsesidigt avhängiga av 
varandra. Beskrivningen av ett terroir måste därför utgå från produkten och blir 
därmed individuell för varje enskild produkt (Deloir, 2011). Utanför viti-vini-
kulturen handlar tillämpningen i hög grad om att söka efter en för produkten 
specifik egenskap som kan härledas till dess produktionsplats. Detta sökande efter en 
positiv länk baseras ofta på högteknologiska analysmetoder.  

Generellt sett har utvecklingen, som tidigare påpekats, inneburit en ökad 
teknokratisering genom det ökade behovet av stöd och råd från experter inom 
tekniska, finansiella och administrativa områden. Detsamma gäller frågor om 
marknadsföring. Detta gäller även i de fall där processen initierats av en grupp 
producenter (Ilbery et al., 2005).  

Det ökade kravet på vetenskaplig dokumentation i kombination med den 
stora ökningen av antalet ansökningar om skydd enligt EU:s regelverk har i sin 
tur medfört att verksamheten med att ta fram analysmetoder för att kunna på-
visa platsspecifika egenskaper, att dokumentera produkternas koppling till 
respektive terroir, att ta fram underlag för ansökningar om skydd och att 
utvärdera dessa har vuxit till en hel industri.  
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Föga förvånande har Frankrike satsat stort på att behålla sin ledande position 
inom området. Franska regler och ett franskt godkännande leder i princip till ett 
automatiskt godkännande inom EU.   

Användningen av terroir i Sverige  
Som ovan påpekats är Sverige dåligt företrätt bland medlemsstaterna när det 
gäller antalet produkter med skyddad geografisk identitet. Hittills finns endast 
fyra svenska produkter med SUB eller SGB (Tabell 1). Detsamma gäller antalet 
ansökningar om sådant skydd. I Sverige saknas också i stort sett en bevarad 
tradition av att använda territoriella begrepp för att namnge jordbruks- och livs-
medelsprodukter och att koppla samman sådana produkters kvaliteter, såväl 
objektiva som subjektiva, med produktens ursprungsplats, dess terroir. Förekoms-
ten av enskilda produkter med geografiska namn som falukorv, gustafskorv och 
västerbottenost kan dock tyda på att sådan namngivning tidigare förekommit i 
Sverige.  Säkerligen har traditionen varit mer utbredd men blivit obsolet i och med 
jordbrukets och livsmedelsförädlingens industrialisering och centralisering.  

Dagens fokus på storskalig bulkproduktion av ett fåtal jordbruksprodukter 
och livsmedel utgör ett problem i ett samhälle där det finns ett ökat behov av 
diversifiering till följd av det ökade intresset för matkultur och lokalproducerade 
livsmedel.  

I Sverige förekommer knappast någon uppbyggnad av varumärken för små-
skaliga livsmedelsprodukter. Livsmedelsproducenter och bönder fokuserar i 
huvudsak på att marknadsföra sig som ekologiska, sunda och miljövänliga. Detta 
är inte tillräckligt för att bygga starka varumärken, eftersom värdet och nyttan 
som förmedlas av dessa argument inte är specifika för enskilda produkter 
och/eller platser. En ytterligare komplikation med denna strategi är att de asso-
ciationer som förknippats med ekologiska produkter, positiva miljö- och klimat-
effekter, i allt större utsträckning ersatts av krav på ”äkthet” och ”naturlighet” 
samt på förbättrade förhållanden i djurhållningen (Jordbruksverket, 2010).  

Syften med användning av terroir i Sverige 
Två delvis överlappande syften med att använda terroir i Sverige kan urskiljas. 
Det ena syftet skulle vara att möjliggöra skydd av jordbruks- och livsmedels-
produkter enligt EU:s regler för ursprungs- och geografiskt skydd (SUB och 
SGB). Detta fyller en viktig funktion då återstående lokala kulinariska traditioner 
är starkt hotade.  

Det andra syftet skulle vara att främja utvecklingen av lokala identiteter hos 
när- och härproducerade produkter med tydlig geografisk anknytning. Med 
tanke på det förhållandevis begränsade utbudet av traditionella livsmedel, som 
överlevt rationaliseringen och industrialiseringen av jordbruket och livsmedels-
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produktionen i Sverige, är detta syfte förmodligen av större långsiktigt värde än 
att enbart fokusera på möjligheterna att skydda enstaka produkter med hjälp av 
EU:s regelsystem.  

I dag finns fortfarande lokal och traditionell kunskap om mat och livsmedel 
bevarad i småskaliga nätverk inom vilka man också försöker återskapa gamla 
produkter och produktionsmetoder. Dessa måste ofta återskapas från grunden och 
breddas till att bli en del av den gemensamma lokala kulturen (Fonte, 2008). 
Betoningen av geografisk identitet är av central betydelse i sådana ansträngningar.  

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att en jordbruksprodukt eller 
ett livsmedel enlig nuvarande EU-regler betraktas som traditionellt om det pro-
ducerats i den angivna geografiska regionen i mer än 25 år. Det betyder att de pro-
dukter med tydlig geografisk koppling som tas fram i dag blir morgondagens 
traditionella produkter och således kandidater för framtida skydd enligt EU:s regler. 

I Österrike har man insett fördelarna med att successivt stärka identiteten hos 
lokalproducerade livsmedel. I likhet med Sverige anslöt sig Österrike till EU 
1995. Då hade man redan påbörjat ett systematiskt arbete med att ta tillvara, 
utveckla och bygga lokala identiteter samt valorisera lokal livsmedelsproduktion 
för att successivt kunna få dessa produkter skyddade enligt EU:s regelsystem 
(Rytkönen och Gratzer, 2011). I Sverige har motsvarande åtgärder ännu inte 
initierats, även om det aviserats enstaka statliga initativ i denna riktning. Ett 
exempel är Sverige – det nya matlandet (Jordbruksdepartementet 2008; 2009).  

Terroir som instrument för skydd av en produkt enligt EU:s regelverk 
För att definiera ett terroir, som uppfyller EU:s krav för att få en produkt 
skyddad på SUB- eller SGB-nivån, krävs en relativt omfattande ”vetenskaplig” 
dokumentation som knyter produktens specifika egenskaper till ursprungs-
platsen. I princip alla tillgängliga kemiska, fysiska och biologiska data, som kan 
visa på att produkten har vissa för en viss region specifika egenskaper, kan 
användas för att definiera dess terroir. Som exempel kan nämnas Kalix Löjrom, 
hittills den enda svenska produkten med Skyddad ursprungsbeteckning. Den har 
en specifik isotopsammansättning som skiljer den från löjrom producerad på 
annat håll och härrör från Bottenvikens unika bräckvattenförhållanden. Särskilt 
markant är skillnaden när det gäller förhållandet mellan strontium och barium 
(Norrbottens Kustfiskareförbund Ekonomisk Förening, 2009).38 Här definieras 
en del av produktens terroir således av det vatten som ger löjromen dess unika 
isotopsammansättning. Förenklat kan man alltså säga att det gäller att hitta 
någon unik egenskap som är vetenskapligt dokumenterbar och som knyter pro-

                                   
38 Viss vetenskaplighet kan ligga bakom denna uppfattning. Exempelvis ger den platsspecifika 
sammansättningen av grundämnesisotoper avtryck i kroppens vävnader. Om vävnaderna är 
”stabila” och huvudsakligen anläggs under uppväxttiden i t.ex. tänder, kommer detta isotop-
avtryck att avslöja var någonstans individen bodde under sin uppväxt. Denna teknik har bl.a. 
använts för att bestämma var i Alperna som ismannen Ötzi växte upp (Müller et al., 2003). 
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dukten till dess ursprungsplats. Här kommer uttrycket att leta efter en nål i en 
höstack väl till pass.   

Den höggradigt teknologiska definitionen måste också kompletteras med 
dokumentation som visar att produkten har en historisk koppling till det 
avgränsade geografiska området. Det är här den traditionella kunskapen och hant-
verket kommer in. Detta betyder dock inte att produkten måste tillverkas med 
äldre metoder. Flera av de inom EU skyddade produkterna tillverkas i moderna 
anläggningar med moderna metoder som uppfyller kraven på livsmedelshygien 
enligt gällande nationella regler och EU-regler. Det gäller dock att visa att den 
traditionella kunskapen tillvaratagits och att produktionen utvecklats med hänsyn 
till denna kunskap och modern livsmedelshygienisk lagstiftning. 

Terroir för utveckling av en produkts identitet och kvalitet 
För att definiera ett terroir, vars syfte i stället är att stärka när- och här-
producerade produkters lokala identiteter och värden, kan man förhålla sig 
betydligt friare till kravet på ”vetenskaplig” dokumentation. Detta är av intresse 
ur ett svenskt perspektiv med tanke på det begränsade antal svenska produkter 
med lokal identitet som fortfarande existerar. 
    Som tidigare nämnts har ett systematiskt arbete med att bygga upp bilden av 
en traditionell koppling mellan en produkt och ett geografiskt område spelat en 
betydande roll vid utvecklingen av geografiska identiteter hos olika livsmedels-
produkter, inte minst inom viti-vinikulturen. Något förenklat skulle man kunna 
säga att ett terroir i detta fall inte har någon koppling till naturgivna och av 
människan svårligen påverkbara faktorer. I stället är det resultatet av en med-
veten konstruktionsprocess baserad på socio-ekonomiska överväganden, där 
den traditionella kopplingen mellan en produkt och ett specifikt geografiskt 
område successivt byggs upp under en följd av år. I detta sammanhang är det 
viktigt att komma ihåg att en produkt, som återinförs39 i ett område, åter kan 
anses som traditionell om den kan attrahera konsumenterna, och därmed 
överleva som produkt, under en tid av 15 till 20 år (Deloir, 2011).40  

                                   
39 Producentens förmåga att göra troligt att en liknande produkt historiskt framställts i det 
aktuella området är av större vikt än faktiska bevis för att den aktuella produkten tillverkats i 
området (jfr fallet Cassis). Hantverket, receptet m.m. kan ha bevarats inom en begränsad krets 
(familj, släkt, by eller liknande) där produkten huvudsakligen producerats för egen konsumtion.  
40 Det är fel att betrakta dagens GI-produkter som överlevare från en äldre agrar tradition eller 
som kvarvarande spillror från lokala livsmedelssystem som överlevt från en pre-kapitalistisk 
tidsepok. De är i själva verket ofta produkter som överlevt en längre tids ekonomiska 
aktiviteter med bl.a. statliga regleringar och internationella handelsöverenskommelser. De 
representerar i många fall produkter som selekterats av marknaden (Pratt, 2007). Som 
exempel kan nämnas att Pecorinoosten på intet sätt var den enda livsmedelsprodukten som 
producerades i Val d’Orcia. Den är däremot den enda av de lokala produkterna som överlevt 
medan resten sorterats bort av marknaden. 
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Det finns en rad exempel på framgångsrika försök att konstruera en geo-
grafisk identitet för en lokalproducerad produkt. Fallet med vinappellationen 
Cassis (Gade, 2004) är ett klassiskt exempel. Det finns också exempel från den 
övriga livsmedelssektorn. Som exempel kan nämnas Bonchester och Teviotdale 
Cheese41 samt Swaledale Cheese.42 

Hur skulle svenska terroir kunna definieras?  
Ragnar (2011) föreslår en terroirdefinition som baseras på de geografiska 
begreppen trakt, bygd eller ort. Denna typ av definition är med säkerhet inte 
gångbar ur EU-perspektiv men den kan tjäna som utgångspunkt för ett systema-
tiskt sökande efter områdesspecifik information. Det kan gälla historiska källor, 
där till exempel hembygdsarkiv kan ge fingervisningar om äldre agrara 
traditioner liksom om äldre tiders kosthåll.  

Användning av olika lantraser och äldre foderregimer är av stort intresse i detta 
sammanhang. Det kan till exempel gälla olika former av naturbeten (hagmarks-, 
skogs-, alvar- och strandbeten) samt äldre sätt att samla in vinterfoder som myr-
slåtter och lövtäkt. Av intresse är vidare odling av äldre sädesslag och andra tradi-
tionella kulturväxter liksom traditionellt fiske (inklusive fiskberedning).  

Det som skogen ger kan också tjäna som utgångspunkt i sökandet efter plats-
specifika naturgivna förutsättningar för produktion av livsmedel. Det kan gälla 
ovanliga svampar, örter (harsyra, ramslök, skogslök m.m.), viltprodukter och 
mycket annat som blivit populärt att utveckla som lokala specialiteter (inte nöd-
vändigtvis traditionella).  

Sverige är rikt på naturtyper med olika förutsättningar och karaktäristika 
(Wramner och Nygård, 2010) som skulle kunna lämpa sig väl som utgångspunkt 
för att bygga geografiska identiteter. Ett medvetet och mer effektivt utnyttjande 
av naturförutsättningarna skulle inte bara vara till gagn för valoriseringen av 
lokala produkter. Det skulle också kunna förbättra förutsättningarna för att 
bevara det traditionella rurala landskapet och dess rika biodiversitet (inklusive 
agrodiversiteten) (Wramner och Nygård, 2012). 

                                   
41 Ostarna tillverkades första gången 1980/81 respektive 1983/84. Båda ostarna är i dag ur-
sprungsskyddade: 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=Skn7LMkdYyygLvbhlxnqZy
z8FmQ6LT3FcyFcpDvTSLX5y4WtT15n!169409807). 
42 Den historiska länken beskriver hur osttillverkning introducerades i regionen under 1000-
talet. Tillkomsten av mejerier med industriell ystning innebar en tillbakagång för den lokal-
producerade osten som endast genom kunskapsöverföring inom en familj överlevde som 
produkt. Tillverkningen återupptogs 1987 och osten är i dag usrsprungsskyddad: 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=Skn7LMkdYyygLvbhlxnqZy
z8FmQ6LT3FcyFcpDvTSLX5y4WtT15n!169409807). 
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Fördelar med att definiera svenska terroir 
Terroirbegreppet anses automatiskt vara kvalitetsdrivande (Ragnar, 2011). Det 
finns mycket som tyder på att det systematiska arbetet med att renodla 
produktens lokala särdrag och att utveckla dess terroir leder till förbättrad 
kvalitet. Det är fråga om en indirekt påverkan. Medvetenheten om värdet av 
produktens regionala särdrag och den geografiska identitetens koppling till den 
konsumentupplevda kvaliteten gör att ett systematiskt arbete med en produkt 
och dess terroir leder till förbättrad kvalitet.43  

Deloir (2011) erinrar om att produkten och dess terroir skall ses som en hel-
het och att produkt och terroir är så intimt sammankopplade att de kan ses som 
två sidor av samma mynt. Det betyder att produkten påverkar definitionen av 
dess terroir på samma sätt som dess terroir påverkar egenskaperna hos pro-
dukten. Utvecklingen av produkt och terroir går därmed hand i hand. Arbetet 
med terroir kan enligt Deloir (2011), ses som projekt där individer beslutar att 
valorisera ett specifikt område. Detta blir därmed föremål för projektutveckling 
och blir ett terroir genom att någon form av livsmedelsproduktion med koppling 
till området lyfts fram. 

Genom att som ett led i definitionen av en produkts terroir kartlägga och 
dokumentera tillverkningsprocessen blir arbetet med att beskriva dess terroir 
också grunden till en kvalitetsnorm för produkten. Detta bidrag till utvecklingen 
av produkten och dess identitet är inte minst viktig i de fall en produkt tillverkas 
av flera producenter i samarbete. Enligt erfarenheterna från arbetet med att EU-
certifiera Kalix Löjrom kan möjligheten att identifiera den enskilde producenten 
bli ett ekonomiskt incitament för att utveckla kvaliteten (Tryggve Bergman, 
muntligt meddelande). 

En stor europeisk undersökning visar att den främsta kvalitetsindikationen är 
dokumentation av produktionsmetoden och råvarornas ursprung samt tillverk-
ningens beroende av den mänskliga faktorn, särskilt kunskap och tradition 
(Ilbery et al., 2001). 

Ett medvetet arbete för att ge en produkt geografisk identitet genom att 
använda terroirbegreppet har generellt sett en positiv effekt på marknadsföringen.  
Terroir blir en sorts ”superterm” för här- eller närproducerat. Att ta tillvara lokala 
specialiteter kan således många gånger bli klart ekonomiskt lönsamt. Ilbery et al., 
(2001) konstaterar att användningen av ett regionalt bildspråk har en betydande 
marknadsföringspotential. Ändå är det få producenter av lokala kvalitetsprodukter 
som använder sig av kopplingen till den specifika geografiska platsen i sin mark-

                                   
43 Det bör dock påpekas att ofta framförda påståenden om förbättrad kvalitet som ett resultat 
av tilldelade vinappelationer i åtminstone vissa fall förefaller vara en omhuldad myt utan stöd 
från oberoende kontrollanter. Denna typ av jämförelse är i princip omöjlig att göra, då vin 
påverkas av åldrande och produkter från förr inte kan jämföras med dagens produkter (Gade, 
2004). 
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nadsföring. Det är inte ovanligt att producenterna i stället uppfattar denna som 
den minst viktiga delen i byggandet av ett varumärke. 

Betydelsen av att utveckla kopplingen mellan produkt och plats utgör också 
den bärande beståndsdelen i den österrikiska satsningen på Genuss Regions 
(Ramspacher, 2009). I denna satsning utgör turism kopplad till lokalt jordbruk 
och produktion av kvalitetslivsmedel en viktig del (Rytkönen och Gratzer, 2011).   

Bäst illustreras dock betydelsen av kopplingen mellan produkt och plats av de 
initiativ som tagits i Frankrike vid sidan av arbetet med SUB och SGB. Det gäller 
kampanjer för att höja marknadsvärdet hos den del av den småskaliga livs-
medelsproduktionen som för tillfället saknar förutsättningar för skydd enligt 
EU:s regler men är starkt beroende av producenternas kunskap, erfarenhet och 
hantverksskicklighet (Bérard och Marchenay, 2008). I dessa fall satsas det på att 
lyfta fram regionen, den regionala matkulturen, den lokala livsmedelstraditionen 
och hantverksskickligheten. Kampanjerna inriktas bl.a. på att stimulera turism.  
Syftet är att även de delar av Frankrike, som inte har en omfattande produktion 
av ”traditionella” livsmedel, skall kunna utveckla sina jordbruks- och livsmedels-
sektorer genom att betona de olika delarna i begreppet terroir. 

Motsvarande strategier skulle också kunna användas i Sverige för att utveckla 
den geografiska identiteten hos lokalproducerade jordbruksprodukter och livs-
medel. De skulle också kunna användas för att utveckla lokal turism och därmed 
bidra till hållbar landsbygdsutveckling och till bevarandet av traditionella agrara 
landskap (European Commission, 2010). 

Referenser 
Atkins, P. and Bowler, I. 2000: Food in Society. Arnold, London. 
Barham, E. 2001: Translating ”Terroir”: Social Movement Appropriation of a French 

Concept. Paper presented at the Workshop on International Perspectives on 
Alternative Agro-Food Networks, Quality, Embeddedness, and Bio-Politics, 
University of California, Santa Cruz, October 12-13. 

Barham, E. 2003: ”Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling”. I 
Journal of Rural Studies 19: 127-138. 

Barjolle, D., Lehmann, B., Chappuis, J.-M. and Dufour, M. 1997: Protected designation of 
origin and institutions (France, Spain and Italy). Typical and traditional productions: 
Rural effect and agro-industrial problems. 52nd EAAE Seminar – Parma, June 19-21 
1997. 

Bérard, L. and Marchenay, P. 2008: From Localized Products to Geographical Indications. 
Awareness and Action. Ressources des terroirs – Cultures, usages, societies UMR Eco-
Anthropologie et Ethnobiologie. Centre national de la recherche scientifique. 
Alimentec. 

Bodin, F. and Morlat, R. 2006: ”Characterization of viticultural terroirs using a simple 
field model based on soil depth. Validation of the water supply regime, phenology, 
and vine vigour, in the Anjou vineyard (France)”. I Plant and Soil 281: 37-54. 



 
O D D  N Y G Å R D  &  P E R  W R A M N E R  

 

 232 

Bowler, I (ed.) 1994: The Geography of Agriculture in Developed Market Economies. 
Longman, Harlow. 

Busby, J. 1825: A treatise on the culture of the vine and the art of making wine. R. Howe, 
Australia.  

Coop, 2009: Coop-rapporten 2009 – ekologisk torsk, rättvist kaffe och snabb middag som 
hela familjen gillar – följ den moderna konsumentens vardag. 

Coquand, H. 1857: ”Réunion extraordinaire a Angoulême du 6 au 14 septembre 1857”. I 
Bulletin de la Societeé Géologique de la France 14: 841-903. 

Deloir, A. 2011: Unravelling the Terroir Mystique – an agro-socio-economic perspective. 
http://knol.google.com/k/unravelling-the-terroir-mystique-an-agro-socio-
economic-perspective# (2011-05-30). 

Duncan-Jones, R.P. 1988: ”The Italian Wine Trade”. I The Classical Review, New Series 
38: 99-101. 

Eriksson, I. 2011: ”Varje kock med självaktning bör ha en egen trädgård att skörda i. Det 
gastronomiska hyllandet av den perfekta råvaran intensifieras och nu ska den också 
ha smak av växtplatsen, enligt White guide 2011”. I SvD 11 mars.  

European Commission, 2010: Impact assessment on geographical indications. Brussels. 
Fine, B. and Leopold, E. 1994: The World of Consumption. Routledge, London. 
Folkeson, C. 2007: Geographical Indications and Rural Development in the EU. School of 

Economics and Management, Lund Univeristy. 
Fonte, M. 2008: ”Knowledge, Food and Place. A way of producing, a way of knowing”. I 

Sociologica Ruralis 48: 200-222. 
Gade, D.W. 2004: ”Tradition, Territory, and Terroir in French Viniculture: Cassis, 

France, and Appellation Contrôllée”. I Annals of the Association of American 
Geographers 94: 848-867. 

Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O’Connor, B. and Yeung, M.T. 2009: Guide to 
Geographical Indications: Linking Products and Their Origins (Summary). MPRA, 
Paper No. 27955. 

Goode, J. 2006:  The Science of Wine. University of California Press. 
Hancock, J. 1996: Conference report: Les Terroirs viticoles – concept, produit, valorization: 

Colloque international., Angers, France, 17-18 July 1996. 
Hancock, J. 1999: ”Terroir, the role of geology, climate and culture in making of French 

wines”. I Journal of Wine Research 10: 43-49. 
Hancock, J. 2000: ”Delimitation of Terroirs; Adaptability of Varieties; Interaction Crops–

Environment”. I Journal of Wine Research 11: 165-167. 
Hensson, S. 2000: ”The process of food quality belief formation from a consumer 

perspective”. In Quality Policy and Consumer Behaviour in the European Union. 
(Becker, T. ed.). University of Kiel. 

Holmström, J. 2008: Växtplats. http://www.alltommat.se/Vin/Vaxtplats-
1.13520?action=printochaction=printochaction=printochaction=printochaction=pri
nt (2011-03-27). 

Hopkins, K. 1980: ”Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.–A.D. 400)”. I The 
Journal of Roman Studies 70: 101-125. 



 
T E R R O I R  –  E T T  N Y C K E L B E G R E P P  

 233 

Huggett, J.M. 2006: ”Geology and wine: a review”. I Proceedings of the Geologists’ 
Association 117: 239-247. 

Italian Trade Commission, 2011: Italian Made. http://italianmade.com/laws-labels/docg-
2.html (2011-04-07). 

Josling, T. 2006: ”The war on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade 
Conflict”. I Agricultural Economics 57: 337-363.  

Jordbruksdepartementet 2008: Sverige – det nya matlandet. En rapport om Sverige som 
det nya matlandet – hur kommer vi dit och varför är det viktigt. 

Jordbruksdepartementet 2009: Sverige – det nya matlandet. 10 000 nya jobb genom god 
mat och upplevelser. 

Jordbruksverket 2010: Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – vad får du som 
konsument när du köper närproducerat? Rapport 2010:19. 

Kireeva, I. 2011: ”How to register geographical indications in the European 
Community”. I World Patent Information 33:  72-77. 

Legrand d’Aussy, P. J.-B. 1789: Historie de la vie privée de francais. 
Ilbery, B. och Kneafsey, M. 1998: ”Product and Place: Promoting Quality Products and 

Services in the Lagging Rural Regions of the European Union”. I European Urban 
and Regional Studies 5: 329–341. 

Ilbery, B., Kneafsey, M., Söderlund, A. and Dimara, E. 2001: ”Quality, Imagery an 
Marketing: Producer Perspectives on Quality Products and Services in the Lagging 
Rural Regions of the European Union”. I Geografiska Annaler. Serie B 38: 27-40. 

Ilbery, B., Morris, C., Buller, H., Maye, D. and Kneasey, M. 2005: ”Product, Process and 
Place: An examination of Food Marketing and Labelling Schemes in Europe and 
North America”. I European Urban and Regional Studies 12: 116-132. 

Loureiro, M.L. and McCluskey, J.J. 2000: ”Assessing consumer response to Protected 
Geographical Identification labeling”. I Agribusiness 16: 309-320. 

Menapace, L., Colson, G., Grebitus, C. and Facendola, M. 2009: Consumer preferences for 
country-of-origin, geographical indication, and protected designation of origin labels. 
Working Paper No. 09021. Iowa State University, Department of Economics. 

Morlat, R. and Bodin, F. 2006: ”Characterization of viticultural terroirs using a simple 
field model based on soil depth – II. Validation of the grape yield and berry quality 
in the Anjou vineyard (France)”. I Plant and Soil 281: 55-69. 

Morgan, K., Marsden, T. and Murdocch, J. 2006: Worlds of food place, power and 
provenance in the food chain. Oxford University Press 

Munise, J.A. 2002: A Brief History of the International Regulation of Wine Production. 
Harvard Law School. 

Müller, W., Fricke, H., Halliday, A.N., McCulloch, M.T. and Wartho, J.-A. 2003: ”Origin 
and Migration of the Alpine Iceman”. I Science 302: 862-866. 

Mölstad, M. 2011: ”Det är terroiristernas tid i vinvärlden. Ja, de är inte våldsamma men 
har en bestämd uppfattning om växtplatsens betydelse för vinets kvalitet. Myt eller 
sanning? Terroir är här för att stanna”. I SvD 4 mars.  

Norrbottens Kustfiskareförbund Ekonomisk Förening 2009: Ansökan om Skyddad 
ursprungsbeteckning för Kalix Löjrom. 



 
O D D  N Y G Å R D  &  P E R  W R A M N E R  

 

 234 

http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/remisser_2006/Ansokan_Skyddad_Ur
sprungsbeteckning_Kalix_ Lojrom.pdf 

Nygård, B. and Storstad, O. 1998: ”Deglobalization of Food Markets? Consumer 
Perceptions of Safe Food; the Case of Norway”. I Sociologica Ruralis 38: 35-53. 

Parrot, N., Wilson, N. and Murdoch, J. 2002: ”Spatializing Quality: Regional Protection 
and the Alternative Geography of Food”. I European Urban and Regional Studies 9: 
241-246. 

Passanisi, Å. 2007: Välj rätt vin till osten. 
http://www.aftonbladet.se/matvin/article405552.ab?service=print (2011-03-17). 

Pratt, J. 2007:  ”Food Values. The Local and the Authentic”. I Critique of Anthropology  
27: 285. 

Purcell, N. 1985: ”Wine and Wealth in Ancient Italy”. I The Journal of Roman Studies 75: 
1-19. 

Ragnar, M. 2011: ”På jakt efter terroir i svensk ostkultur”. I Ymer, s. 171-206. 
Ramspacher, P. 2009: ”’Genuss Regions’ in Austria and the benefits for the 

environment”. I Environmental labelling and certification initiatives in the agri-food 
sector – a way of marketing agricultural sustainability. Biala, K (ed.) Proceedings of 
the JRC Summer Expert Meeting, Ranco, 1-3 July 2008. EUR 23796 EN, 46-51. 

Reger, G. 1999: Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-
Übereinkommen. Carl Heymanns Verlag Köln/Berlin/Bonn/München. 

Reynolds, J. 2005: Are you living in a food desert? 
http://www.theecologist.org/green_green_living/food_and_drink/268803/are_you_li
ving_in_a_food_desert.html (2010-12-28). 

Rogers, E.S. 1910: ”Some Historical Matter concerning Trade-Marks”. I Michigan Law 
Review, p. 29-43. 

Romain-Prot, V. 1997: Protection internationale et signes de qualité agro-alimentaire. 
Akademisk avhandling, Université de Nantes, Frankrike. 

Rytkönen, P. och Gratzer, K. 2011: Geografiska ursprungsbeteckningar (manuskript). 
Skånemejerier, 2011: Nu kommer Skåne till Stockholm. 

http://www.skanemejerier.se/sv/Press/Pressrum/2011/Skanemejerier-expanderar-i-
stockholm/ (2011-02-24). 

Sommers, B.J. 2008: The Geology of Wine. Penguin Group. 
Stanislawski, D. 1975: ”Dionysus Westward: Early Religion and the Economic Geography 

of Wine”. I Geographical Review 65: 427-444. 
Trubek, A.B. 2008: The taste of place. A cultural journey into terroir. University of 

California Press. 
UNESCO 2005: Recontres Internationales Planéte Terroirs. Paris 10 novembre 2005. 
Unwin, T. 1996: Wine and the Vine. Routledge. 
Vandecandelaere, E., Arfini, F., Belletti, G. and Marescotti, A. (eds.) 2009: Linking people, 

places and products. A guide for promoting quality linked to geographical origin and 
sustainable geographical indications. FAO and SINER-GI. 

White, R.E. 2003: Soils for fine Wines. Oxford University Press, Oxford. 
Wilson, J.E. 1998: Terroir, the role of Geology, Climate and Culture in the Making of 

French Wines. Mitchell Beazley, London. 



 
T E R R O I R  –  E T T  N Y C K E L B E G R E P P  

 235 

World Intellectual Property Organization 2011:  
http://www.wipo.int/geo_indications/en/about.html (2011-05-30). 

Wramner, P. 2003: Levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och 
landsbygdsprogrammet. SOU 2003:105. 

Wramner, P. och Nygård, O. 2010: Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald. 
Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på 
områdesskyddet. COMREC Studies in Environment and Development No. 2. 

Wramner, P och Nygård, O. 2012: ”Lokal, småskalig livsmedelsproduktion som ett 
instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet” (Kapitel 12 i denna bok). 

Wrigley, N. 2002: ”Food deserts in British cities: policy context and research priorities”. I 
Urban Studies 39: 2029-2040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 
 

 237 

Författarna 

 

 

Madeleine Bonow är fil. dr och disputerade 2005 i kulturgeografi vid Stock-
holms Universitet med avhandlingen Gård, gräns, giftermål: familjestrategiers 
betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Väster-
götland ca 1640–1880. Hon är idag verksam som lektor i miljövetenskap på 
Södertörns högskola. Hon har under senare år ägnat sig åt forskning om fisken 
ruda och om landsbygdsutveckling, gastronomi och entreprenörskap. Tillsam-
mans med Paulina Rytkönen är hon redaktör för boken Gastronomins (politiska) 
Geografi, Årsboken Ymer 2011. E-post: madeleine.bonow@sh.se  

 
Madeleine Granvik är filosofie doktor i Landskapsplanering och disputerade 
2005 med avhandlingen Implementation of the Habitat-agenda in local 
communities – Late modern living conditions and residents interest, time for and 
real action in citizen participation, in a Swedish and Russian  context.  Sedan 
2008 är hon forskarassistent inom projektet ”Planning for sustainable develop-
ment and management of urban-rural interactions”. Med inriktning på stad-
land interaktioner kopplat till fysisk planering vid Institutionen för Stad och 
Land, vid Sveriges Lantbruksuniversitet. E-post: madeleine.granvik@slu.se  
 
Ursula Hård är doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms 
universitet. Hennes forskning handlar bland annat om regionalpolitik, utveck-
ling, försörjning, företagande, entreprenörskap, samt småskalig livsmedels-
produktion i Gävleborgs Län. Hon har bland annat varit delaktig i forsknings-
projektet Landsbygdsutveckling, traditionella varor, territorier och lokala pro-
duktionssystem på den svenska landsbygden. 
E-post: ursula.hard@ekohist.su.se. 
 
Inger M Jonsson är Docent och Fil Dr i måltidskunskap vid Grythytteaka-
demien, Örebro Universitet. Hennes forskning handlar om måldiskultur i sam-
hället. Familjemåltiden med: etnicitet och måltid, måltider under olika skeden i 
livet, från barnaåren, vuxenblivandet, då vi flyttar hemifrån, flyttar ihop, är 
singlar, gifter oss, skaffar barn, är medelålders med tonårsbarn, blir äldre och 



 
F R Å N  M A T P R O D U K T I O N  T I L L  G A S T R O N O M I  

 

 238 

äldre-äldre. Måltider i och utanför hemmet – att äta ute – hemma- på restau-
rangen – i den offentliga sektorn (i barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen etc.). 
Med särskilt intresse för människorna som producerar måltiderna kvinnor/män 
arbete och liv och vad detta säger om jämställdhet och genus. 
E-post: inger.m.jonsson@oru.se 
 
Adolphine Kateka filosofie doktor i kulturgeografi och disputerade vid 
Stockholms Universitet år 2010 med avhandlingen Co-management challenges in 
the Lake Victoria fisheries a context approach, som behandlar olika konflikter 
inom fiskesektorn i Viktoriasjön. Hennes nuvarande forskning handlar om 
effekter av klimatförändring på lokala fiskesamhällen.  
E-post: adolphine.kateka@humangeo.su.se 
 
Beatriz Lindqvist är docent i etnologi och forskningsledare för lärarutbild-
ningen vid Södertörns högskola. Hon disputerade vid Lunds universitet 1991 
med avhandlingen Drömmar och vardag i exil. Om chilenska flyktingars 
kulturella strategier. Hon har bland annat skrivit När kunden är kung. Effekter av 
en transnationell ekonomi (tillsammans med Mats Lindqvist) och Tvära möten. 
Om utbildning och kritiskt lärande (tillsammans med Peter Strandbrink och 
Håkan Forsberg). Hon har också publicerat ett flertal artiklar om sambanden 
mellan mat och identitet. Hennes pågående forskning rör global kapitalism och 
lokala motståndsformer i Östersjöregionen. E-post: beatriz.lindqvist@sh.se 
 
Odd Nygård har under ett stort antal år varit aktiv som forskare inom 
molekylärbiologi, ett ämne inom vilken han också är professor och författare till 
ett stort antal publikationer. Under senare år har hans stora intresse för naturen 
lett till ett nytt forskningsspår med frågor som rör naturvård, biologisk mångfald 
och odlingshistoria. Han är bland annat författare till boken Från naturskydd till 
bevarande av biologisk mångfald: utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med 
särskild inriktning på områdesskyddet från 2010, samt skriften Godset Almnäs i 
Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning, från 2012. Båda till-
sammans med Per Wramner. E-post: odd.nygard@asili.se   
 
Mia Prim är filosofie doktor i Culinary Arts and Sciences och disputerade vid 
Örebro universitet år 2007 med avhandlingen Ready meals from the consumers’ 
perspective: attitudes, beliefs, contexts and appropriateness. Hon forskar inom 
måltidskunskap med tyngdpunkt på måltid, färdigmat och upplevelser vid 
Enheten för Sensorik och arom på industriforskningsinstitutet SIK i Göteborg. 
E-post: mia.prim@sik.se  
 



 
F Ö R F A T T A R N A  

 239 

Martin Ragnar är docent i träkemi och arbetade som adjungerad professor i trä-
kemi och massateknologi på KTH mellan 2006 och 2008. Ragnar han under de 
senaste åren både som författare och i sin tidigare roll som utvecklingsdirektör 
vid Haninge Kommun intresserat sig för det svenska kulturhistoriska matarvet 
som ett medel för att bevara äldre lantraser och som ett värdefullt historiskt och 
kulturellt arv värt att bevara.  Han är bland annat författare till den kommande 
boken Svensk Ostkultur i recept och formspråk, Carlssons Bokförlag 2013. Idag är 
han verksam som VD för Swedish Gas Centre AB.  
E-post: martin@sockerslottet.se 
 
Paulina Rytkönen är docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola, samt 
ansvarig för ämnet Måltidskunskap. Hennes forskning fokuserar på landsbygds-
utveckling, innovationsspridning, entreprenörskap och tillväxt i befintliga och 
nya företag på landsbygden. Några av hennes senaste publikationer är antologin 
Gastronomins (Politiska) Geografi, Årsboken Ymer 2011, tillsammans med 
Madeleine Bonow, samt Business History in Sweden, (tillsammans med Mikael 
Lönnborg), Gidlunds Förlag, 2011. E-post: paulina.rytkonen@sh.se   
 
Ingvar Svanberg är etnobiolog och verksam vid Uppsala Universitet och Söder-
törns högskola. Han forskar bland annat om människans relationer till djur, 
hus- och sällskapsdjur. En av hans senaste artiklar, tillsammans med 
Łukasz J. Łuczaj och Piotr Köhler är ”Marsh woundwort, Stachys palustris L. 
(Lamiaceae): an overlooked food plant”, i tidskriften Genetic Resources and Crop 
Evolution, 2011. E-post: ingvar.svanberg@ucrs.uu.se  
 
Per Wramner är naturgeograf/biolog och verksam som professor i miljöveten-
skap vid Södertörns högskola. Han forskar bl.a. om sambanden mellan natur-
miljö och areella näringar. Han är författare till ett stort antal böcker och artiklar. 
En av hans senaste publikationer är skriften Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: 
natur- och naturvårdsförhållanden, där han tillsammans med Odd Nygård 
undersöker om det finns unika naturgivna förutsättningar på Almnäs Bruk som 
kan ligga till grund för ursprungsmärkning av osten Wrångebäck. 
E-post: per.wramner@sh.se  
 

 

 
 
 
 
 



Södertörns högskola
Biblioteket 
SE-141 89 Huddinge

publications@sh.se
www.sh.se/publications

     Redaktörer 
     Paulina Rytkönen
     Madeleine Bonow
     Per Wramner
     

     COMREC 
     Studies in Environment  
     and Development 7 

7

Från
mat

 till gastro nom
i

pr
od

uk
tio

n

Från m
atproduktion till gastro

nom
i 

 
Rytkönen, Bonow

 &
 W

ram
ner

Antologin Från matproduktion till gastronomi belyser aktuella 
frågor kring livsmedel och måltider. Förändringarna inom detta 
område illustrerar på flera sätt dagens samhällsutveckling. Boken 
består av tre tematiska delar.

”Strukturella förändringar och aktuella trender” tar upp efter-
frågemönster, institutionella förhållanden, interaktion mellan 
olika aktörer och varumärkesstrategier. Fokus ligger på småskalig 
livsmedelsproduktion.

”Måltider och måltidskultur” tar upp kulturella och sociala faktorer 
bakom förändringar av popularitet, status etc. hos olika livsmedel. 
Här behandlas också betydelsen av miljön kring måltiden och av 
restaurangsektorns utveckling.

”Maten och naturen” tar upp hur lokalproducerade livsmedel 
påverkas av naturmiljön på produktionsplatsen och hur deras lokala 
identitet kan användas i marknadsföringen. Vidare behandlas hur 
lokal produktion kan gynna naturvården i odlingslandskapet.
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