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Sammanfattning 

Inledning: Vi vill i detta examensarbete vända oss till livsmedelsproducenter som 

producerar råvaror och livsmedel med ett specifikt platsursprung i Sverige. Finns det ett 

intresse hos svenska producenter att ursprungsmärka sina råvaror och produkter?   

Syfte: Syftet är att undersöka ursprungets betydelse för svenska livsmedelsproducenter. 

Metod/material: Den metod som valdes för studiens genomförande var kvalitativ i form av 

sex semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Resultatet är utformat av sex teman som återkom under samtliga intervjuer. Dessa 

är; om ursprunget säljer, hur svensk terroir definieras, ursprungsmärkningens betydelse, 

nätverkssamverkan, erfarenhet och vikten av information.  

Slutsats: Samtliga producenter hävdar tydligt att de uppfattar konsumenter finna ett 

mervärde i en produkt om den har ett specifikt ursprung och då är villiga att betala mer för 

vetskapen om produktens exakta platsursprung. 
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Förord 

Vi önskar rikta ett stort tack till de respondenter som varit oss behjälpliga med värdefull 

information vilket varit studien till gagn, samt docent Marianne Pipping Ekström för 

betydelsefullt stöd genom hela arbetsprocessens gång.   
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Introduktion 

Vi vill i detta examensarbete vända oss till livsmedelsproducenter som producerar råvaror och 

livsmedel med ett specifikt platsursprung i Sverige. Genom att intervjua personer som är 

aktiva inom produktionen av flera olika livsmedelsgrupper, är målet att få en inblick i hur 

producenterna ställer sig till den, enligt Bonow och Rytkönen (2013), växande marknadens 

behov av ursprungsmärkt mat. Finns det ett intresse hos svenska producenter att 

ursprungsmärka sina råvaror och produkter?  
 

I ett tidigare arbete behandlades begreppet terroir, en från början fransk ursprungsmärkning, 

som säkerställer att livsmedel och råvaror hänger samman med dess specifika ursprung, vilket 

ger dem en unik platsidentitet (Fredriksson & Norberg, 2016). Inför examensarbetet ansågs 

det därför intressant att undersöka begreppet närmare och studera hur det2 kan appliceras på 

den svenska marknaden. I detta arbete görs en tydlig skillnad på råvaran, det ursprungliga 

råmaterialet och den framtagna produkten.   
 

Att få äta en måltid som innehåller råvaror som är lokalt odlade, med full spårbarhet, innebär 

för många en stor njutning. Målet är att reda ut om svenska livsmedelsproducenter har 

intresse av att med ursprungsmärkningar certifiera sina råvaror och produkter och 

marknadsföra dem med den specifika platsidentiteten.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Ämnet Måltidskunskap och värdskap baseras på Five aspects meal model (FAMM), en 

modell som behandlar måltidens fem aspekter; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Modellen används i 

undervisningen vid Restaurang-och hotellhögskolan i Grythyttan och är framtagen i syfte att 

skapa förståelse för måltidsupplevelser utifrån ett helhetsperspektiv (Örebro universitet, 

2016).  
 

Olika råvarors specifika platsursprung och de sensoriska attribut som erhålls av platsen är av 

stor vikt för ämnet Måltidskunskap och värdskap. Detta för att produkten, tillsammans med de 
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fyra övriga aspekterna, rummet, mötet, styrsystemet och stämningen är en del i konsumentens 

totala helhetsupplevelse (Örebro universitet, 2016). Primärt kommer den tredje aspekten, 

produkten, att behandlas och hur producenter kan förädla en råvara till att bli mer inriktad på 

ursprung och platsidentitet.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden sker en redogörelse för begreppet platsursprung och olika 

definitioner av terroir. I uppsatsen används jordbruksverkets definition av begreppet 

(Jordbruksverket, 2014). Här presenteras också specifika livsmedelskategorier och hur 

ursprungsbeteckningar inom den Europeiska unionen (EU) fungerar. I bakgrunden redogörs 

det också för hur platsursprung kan tillämpas i marknadsföringen av specifika livsmedel. 

 

Terroir 

Företeelsen att märka råvaror och livsmedel med det specifika ursprunget har länge varit 

aktuellt (Nygård, 2012). Länder som Italien och Grekland använde redan under antiken 

ursprung som en kvalitetssäkring (Ibid.). De faktorer som främst varit väsentlig i kriterierna 

för märkningen har i hög grad berört kvaliteten på råvaran och den hantverksskicklighet som 

den marknadsförda platsen representerat (Ibid.). Tillvägagångssättet har genom historien 

främst anammats av sydeuropeiska länder, vilket Nygård (2012) menar vara grunden för de 

moderna klassificeringssystemen. 

 

Ett av de första systemen för klassificering av livsmedel med ursprungsbeteckning är den 

franska märkningen Apellation d’Origine Contrôlée, AOC (Jordbruksverket, 2014a). Dess 

uppbyggnad kom till under det förra seklets början med syfte att gentemot konsument kunna 

erbjuda produkter med äkthet, fritt från plagierade konkurrenter (Jordbruksverket, 2014b). 

Klassificeringssystemet AOC har sin grund i begreppet terroir, som definierar odlingsplatsen 

med dess unika klimat, jordmån, natur- och kulturgeografi samt människans påverkan då 

råvaran tas fram (Jordbruksverket, 2014a). Robinson (2006) reder ut begreppet och 

specificerar terroir som odlingsplatsens totala omgivning och nämner jordmån, områdets 

topografi och klimat som viktiga aspekter i förhållande till terroir. Begreppet terroir kan också 
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uttryckas som platsens själ, då ordet berör den totala smakupplevelsen av en produkt beroende 

på dess faktiska ursprung (Jordbruksverket, 2014b).  

 

Platsursprung 

Bonow och Rytkönen (2013) beskriver hur ett varumärke byggs upp av dess ursprung, vilket 

särskiljer det unika i en råvara. Ursprunget innefattar två olika dimensioner; dels den faktiska 

platsen där råvaran kommer ifrån samt dess historia, vilket kopplas samman med platsens 

identitet, kultur och natur (Ibid.). Dessutom menar Bonow och Rytkönen (2013) att 

människors uppfattning om den regionala anknytningen till ett varumärke ofta är positiv, 

vilket bidrar till ett ökat engagemang i och till förmån för ursprungsregionen (Ibid.). Att 

förknippa en produkt till en specifik plats är mer vanligt förekommande i övriga delar av 

Europa än i Sverige (Ibid.). Föregångare på den svenska marknaden för produkter med 

platsidentitet är den jämtländska regionen med specifika, gårdsförädlade produkter med 

tydligt, geografiskt ursprung (Bonow och Rytkönen, 2013). Producenterna i regionen fungerar 

som en initiativtagande part i trenden av gårdsförädlad mat som vinner ett allt större intresse 

på den svenska marknaden (Ibid.). Dessutom fungerar de som föregångare i att specificera 

produktens precisa ursprung och upplyser konsumenten om de naturgeografiska villkoren som 

är av stor variation (Bonow & Rytkönen, 2013).   

 

EU:s ursprungsbeteckningar  
Nygård (2012) redogör för olika certifieringar på livsmedel och märkningssystem som 

förekommer för produkter. Märkningarna kan innefatta produktens varumärke, certifiering 

från nationella eller internationella myndigheter och stora livsmedelskedjors egendeklarerade 

märkningar (Ibid.). De egendeklarerade märkningarna granskas inte av ett större 

kontrollorgan, vilket innebär att produktens utlovade kvalitet inte kan garanteras.  

 

Enligt EU:s förordning om skyddade beteckningar för mat och livsmedel finns tre olika 

grader som klassificerar förädlade produkter (Livsmedelsverket, 2016b). Uppkomsten av 

EU:s ursprungsmärkningar, menar Nygård (2012), bidra till att uppnå en diversifiering av 

skilda jordbruks- och livsmedelsprodukter. Detta för att stärka konsumentens vetskap om 

produkternas faktiska kvalitet och ursprung (Ibid.). Certifieringen skyddar en produkt från att 

bli kopierad eller av missförstånd sammankopplad med liknande varor (Livsmedelsverket, 

2016a). Vid ansökan om någon av de tre ursprungsmärkningarna måste den godkännas i två 
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steg, dels av livsmedelsverket men även av EU-kommissionen (Nygård, 2012). Ansökan 

måste finansieras och detta kan göras med hjälp av ekonomiska medel från den egna 

kommunen, länsstyrelsen eller privata aktörer (Ibid.). Då produkter blir registrerade med 

någon av de tre beteckningarna är det även ett krav att produkterna i fråga är märkta med 

EU:s framtagna logotyp för respektive beteckning (Livsmedelsverket, 2016a; 

Livsmedelsverket, 2016c & Livsmedelsverket, 2016d).  

 

Skyddad ursprungsbeteckning 

Skyddad ursprungsbeteckning, SUB, är den strängaste graden av de tre 

ursprungsmärkningarna, se bild 1 (Livsmedelsverket, 2016d). Råvarans precisa ursprung, som 

ska innefatta produktion, bearbetning och beredning måste leva upp till beteckningens 

kriterier för att få märkas (Ibid.). Livsmedelsverket (2016d) räknar upp ytterligare krav för att 

produkten ska kunna erhålla beteckningen. Produktens kvalitet och särskilda attribut ska vara 

sammankopplat med den geografiska omgivningen kring ursprungsplatsen och den mänskliga 

påverkan som är förknippat med den (Ibid.). Exempel på svenska produkter som är 

klassificerade enligt SUB är Kalix Löjrom och Upplandskubb (Livsmedelsverket, 2016d). 

Den gällande märkningen gör att konsumenter ges garanti på att de köper en äkta och 

ursprunglig produkt, i detta fall rom utvunnen från siklöjan i Bottenviken (Norrbottens 

kustfiskareförbund. u.å.) samt brödet Upplandskubb, bakat utifrån ett specifikt recept inom 

Uppland (Upplandskubbens Vänner, 2013).  

 
 

                                      
Bild 1. Logotyp för den Europeiska kvalitetsbeteckningen: skyddad ursprungsbeteckning. 
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Skyddad geografisk beteckning 

Skyddad geografisk beteckning, SGB, är den andra graden av ursprungsmärkning, se bild 2. 

För att få denna märkning kan den ursprungliga råvaran komma från en annan plats men 

produktionen, bearbetning samt beredning av produkten ska alltid ske inom samma, 

geografiska område (Livsmedelsverket, 2016c). Exempel på produkter med märkningen SGB 

är skånsk spettekaka och bruna bönor från Gotland samt svensk akvavit, punsch och vodka 

(Ibid.).  
 

 

                                                       

Bild 2. Logotyp för den Europeiska kvalitetsbeteckningen: skyddad geografisk beteckning. 

 

Garanterad traditionell specialitet 

Den tredje och sista graden av EU:s klassificering är Garanterad traditionell specialitet, GTS, 

se bild 2 (Livsmedelsverket, 2016a). Denna representerar kvalitetsbeteckningen för 

traditionellt förädlade produkter (Ibid.). Kriterierna för GTS består i att produktens namn ska 

ha använts i minst 30 år och vidare ska produkternas sammansättning bestå av traditionella 

ingredienser och råvaror (Ibid.). Svenska produkter med denna kvalitetsbeteckning är 

Hushållsost och Falukorv (Livsmedelsverket, 2016a).  
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Bild 3. Logotyp för den Europeiska kvalitetsbeteckningen: garanterad traditionell specialitet. 

 

Mejeri 
Hansson och Ferguson (2010), beskriver hur antalet jordbruk med mjölkproduktion i Sverige 

har minskat, medan de som finns kvar blivit större. För att kunna möta utvecklingen och 

behålla en stark position på marknaden menar författarna att svenska bönder måste 

omorganisera sin livsmedelsproduktion (Ibid.). Detta i form av att utveckla nya, förbättrade 

produkter och finna fler inkomstkällor (Hansson & Ferguson, 2010). Detta diskuterar Jönsson 

(2005) som också redogör för mjölkproduktionens utveckling och att det idag finns problem i 

att uppnå lönsamhet för många producenter. Detta på grund av att alla producenter 

konkurrerar med liknande produkter (Ibid.). Författaren exemplifierar detta som ett tuffare 

klimat på marknaden där alla strävar efter samma kunder, vilket har gjort att nya strategier 

behövt tas i bruk; produkter med mervärde. Produkter som har ett mervärde, skiljer sig från 

konkurrenternas produkter och gör att konsumenter är villiga att betala mer för dem (Jönsson, 

2005).   

 

Colting (2011) behandlar mejeriindustrins historia i boken Mjölkrevolutionen och beskriver 

hur det i Sverige under slutet av 1800-talet, till skillnad från idag, förekom en betydligt större 

mängd mejerier som förädlade mjölkråvaran till produkter. Den svenska mjölkens 

industrialisering, i samband med att lagen om pastörisering för mjölk uppkom 1937, bidrog 

till att mjölkproduktion i allt större verksamheter blev en vanlig företeelse (Ibid.).  

 

Lagerstedt, Hermansson och Carls (2013) slår fast att mejeribranschens låga priser inte bara 

skadar kulturen kring svenska mejeriprodukter utan också det hantverk som krävs för att 

kunna förädla råvaran till produkter. Det är av största vikt att kunna utveckla mejeriprodukter 
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att bli mer attraktiva och föra samman dessa med olika värden (Ibid.). Författarna menar att 

det krävs en förståelse från konsumentens sida om vår inhemska marknad och hur den måste 

komma att bli mer rättvist utformad då livsmedlen, i samband med en ökad globalisering, har 

sitt ursprung från stora delar av världen (Lagerstedt et al. 2013). Vidare har detta resulterat i 

att avståndet mellan producent och konsument har ökat (Ibid.). En motverkan av dessa långa 

produktionskedjor, skulle leda till att fler mjölkbönder på vår nationella marknad får 

möjlighet att genomgå en reinkarnation och på långt sikt få bättre betalt för en förädlad råvara 

(Lagerstedt et al. 2013).  
 

Kött 

Animaliskt protein i form av kött, är en viktig del i många människors matvanor (Font-i-

Furnols & Guererro, 2014). I Sverige uppgår köttkonsumtionen av tillagat kött, som innefattar 

all kött och fågel, till 55 kilo per person och år (Jordbruksverket, 2016). Konsumenten är det 

sista ledet i produktionskedjan av kött och är den som avgör vilket slags kött som med 

framgång kan säljas (Font-i-Furnols & Guererro, 2014).  

 

Då konsumenter ska välja kött, tar de enligt Font-i-Furnols och Guererro (2014) tre olika 

faktorer i beräkning; psykologiska-, marknadsförings- och sensoriska faktorer. Författarna 

menar att konsumentens syn och åsikt om kött under lång tid formas och påverkas av 

information tillhandahållen av media, familj, vänner och andra utomstående källor, vilket 

skapar de psykologiska faktorerna (Ibid.). Kött marknadsförs ofta genom annonsering, 

kampanjer och information som finns att tillgå gällande olika varumärken och bildar 

därigenom de marknadsföringsfaktorer som påverkar konsumenten (Ibid.). Det har vidare 

kunnat påvisas att marknadsföringskampanjer inverkar på valet av kött och bidrar till att 

konsumenten i större utsträckning väljer kött av hög kvalitet med tydligt platsursprung (Ibid.). 

Vidare är sensoriska faktorer av stor betydelse vid valet av kött (Font-i-Furnols & Guerrero, 

2014). Munkänsla, textur och smak är viktigt för många konsumenter. Köttets utseende, 

innefattande färg, fettmängd och marmorering, är en faktor som för många visar vilken slags 

kvalitet köttet har (Ibid.). Detta beskriver också Kils Slakteri (u.å.) på sin hemsida då de 

menar att ju rödare kött, ju mer insprängt fett och marmorering en köttbit har, desto godare 

och mer högkvalitativt är köttet (Ibid.). 
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Fisk 

Vid sidan om begreppet terroir, kan de utmärkande särdragen för hav- och fiskevatten 

beskrivas med ett motsvarande uttryck, merroir. Begreppet behandlas av Granqvist, Thurfjell 

och Wallensteen (2016) som likställer terroir och merroir och säger att det är kunskapen om 

de egenskaper som är utmärkande för jord, respektive vatten. Norsk Fisk (u.å.) räknar upp 

fyra tydliga faktorer som redogör för merroir i förhållande till dess påverkan på fiskens smak. 

Fiskens födelseplats och var den vuxit samt den föda den ätit är två av aspekterna, medan 

tiden på året då fisken fångas och var, utgör de två övriga (Ibid.).  

 

I Sverige finns cirka 30 fiskarter som är vanligt förekommande på våra matbord och delas 

ofta in i tre grupper; mager, medelfet och fet fisk (Livsmedelsverket, 2016). Den fisk som ger 

oss löjrom kallas för siklöja och tillhör släktet sikar, den hör till gruppen mager fisk (Ibid.). 

Siklöjan lever i flertalet olika vatten, runt om i världen men den lever alltid i sötvattensjöar 

eller bräckta vatten (Kalixlöjrom. u.å.). Området runt Kalix erbjuder unikt fiskevatten då 

vattnet där är bräckt och erbjuder en unik plats att växa i (Ibid.). Där lever också speciella 

organismer och växter som siklöjan livnär sig på, vilket bidrar till att löjrommen från Kalix 

får en unik färg och smak (Ibid.). Utmärkande för löjrom från Kalix är att löjorna endast 

fiskas längs bottenvikskusten mellan Haparanda och Piteå (Ibid.). På grund av detta 

begränsade fiskeområde och den specifika smak som rommen har, är Kalixlöjrom den första 

svenska produkten att erhålla beteckningen SUB (Kalixlöjrom. u.å.). Denna 

kvalitetsbeteckning innebär att produkten i hela produktionsledet ska vara förädlad inom ett 

specifikt geografiskt område med en tydlig metod som är karaktäristisk för just detta område 

(Kalixlöjrom. u.å.). 

 

Frukt och grönsaker 

Näslund (2000) redogör för det svenska äpplet och hur det under flera hundra år varit en högst 

betydelsefull råvara och hur det nordiska klimatet skapat förutsättningar för frukten att erhålla 

smakrikedom, unik textur och näring. Annerstedt-Heino och Lindvall (1977) förklarar hur 

människor i urminnes tider ätit frukt. I Sverige har det gjorts fynd som kan kopplas tillbaka 

till den yngre stenåldern då det på en boplats i Östergötland hittats rester av torkade äpplen 

från år 2000 f. Kr (Ibid.). I Sverige utvecklades fruktodlingar av munkar som invandrade från 

övriga Europa. De lärde sedan allmänheten hur de själva kunde odla frukt och lät människor 

köpa plantor från klosterträdgårdarna (Annerstedt-Heino & Lindvall, 1977).  
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I samtal med småskaliga äppelproducenter granskar Näslund (2000) det unika med den 

svenska frukten, där närodlad kvalitet, kortare transportsträckor och kunskapsspridning är 

utmärkande begrepp som definierar just svenska äpplen och försäljning (Ibid.). Tydligt är 

dock att Sveriges rådande klimat inte ger den större mängden skörd ovan jord, från 

exempelvis träd och buskar, men desto mer från den faktiska jorden (Israelsson, 2000). 

Potatis, jordärtskocka, kålrabbi, morötter och kålrot är alla exempel på rotfrukter som också 

trivs i vårt klimat och erhåller sensoriska attribut med hög kvalitet (Ibid.).  

 

Ägg 

Sverige är ett av de länder i Europa som har den mest ambitiösa djurlagsstiftningen, redan 

1988 hade landet har världens mest omfattande djurskyddslag (Svenskt kött. u.å.). Enligt EU:s 

direktiv skall samtliga ägg i Europa vara märkta, med syfte att kunna spåra varje ägg i 

produktionskedjan till varje producent (Svenska Ägg, 2017). Branschorganisationen Svenska 

Ägg arbetar för att göra det svenska ägget mer lönsamt och konkurrenskraftigt genom att lyfta 

utmärkande aspekter gällande vad som gör detta unikt (Ibid.). Tack vare hög hygienkontroll 

och krav på produktionskedjan i sin helhet är samtliga Svenska ägg fria från salmonella, 

vilket inte är fallet i vissa delar av EU (Ibid.). Den svenska djurskyddslagstiftningen skyddar 

dessutom hönans naturliga beteende och ser till att hönsens behov tillgodoses, såsom krav på 

sittpinne, rede och ströbad (Svenska Ägg, 2017). Vidare är det i hönornas foder inte tillåtet att 

addera syntetiska tillsatser eller antibiotika, som påverkar ägget på olika sätt (Ibid.). Att hönor 

i Sverige får ett foder som till största del produceras av svenskt spannmål gynnar den svenska 

livsmedelsproduktionen i stort (Ibid.).  

 

Spannmål 
Vete är det sädesslag som i störst utsträckning odlas i Sverige (Jordbruksverket, 2017b). Den 

totala yta som spannmål odlas på i Sverige är ungefär en miljon hektar och de landskap som 

står för den största produktionsmängden är Skåne och Västra Götaland (Jordbruksverket, 

2017a). Utöver vete odlas också mycket korn och havre. Svenska spannmålsbönder har under 

de senaste fem åren skördat ungefär 5,5 miljoner ton spannmål per år (Ibid.). På grund av att 

svenska spannmålsproducenter i så stor utsträckning kan odla spannmål i Sverige är landet 

helt självförsörjande (Jordbruksverket, 2017a).  
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Nygård (2012) diskuterar fenomenet agrodiverisitet, vilket innebär stor variation i olika typer 

av grödor och växtsorter. Författaren menar att begreppet är en följd av småskalig 

livsmedelsproduktion där stort fokus ligger i att förädla råvaror med unika växtsorter och 

djurraser. EU:s tre olika ursprungsbeteckningar fungerar som ett verktyg för att vid sidan om 

att kvalitetssäkra produkter med ett specifikt ursprung, också bevara landsbygdens 

jordbruksproduktion (Ibid.). De livsmedelskategorier som i störst utsträckning inom Europa 

erhållit märkningen SUB eller SGB, är spannmål samt frukt och grönsaker (Nygård, 2012) 

 

Från producent till konsument 

Doherty och Campbell (2011) vidareutvecklar resonemanget om ursprungsmärkt mat i sin 

studie Demand for safety and regional certification of food. Här redogör författarna för 

begreppet “från jord till bord” och diskuterar konsumentens intresse för ursprungsmärkning 

av livsmedelsprodukter. De ställer sig frågan hur detta kommit att fungera som en praxis för 

säkra, ursprungsmärkta produkter. Studien redogör för hur konsumenter ställer sig positiva till 

ursprungsmärkt mat, vilket kan påverka deras köpbeteende och produktens pris (Ibid.). Vidare 

redogör Hempel och Hamm (2016) för konsumenters preferenser i förhållande till ekologiskt 

producerad samt lokalt odlade råvaror. Här slår författarna fast att konsumenter generellt sett 

är villiga att betala mer för mat som har en lokal förankring, än att den är ekologiskt 

producerad (Ibid.). Detta i jämförelse med andra råvaror som inte har liknande förankring och 

därför saknar tydlig anknytning förutom i det större perspektivet som exempelvis i bredare 

områden och länder (Hempel & Hamm, 2016). Resultatet från undersökningen visar dessutom 

att producenterna bör marknadsföra sina produkter med större fokus på specifika regioner och 

platsursprung för att kunna utformas som mer attraktiva för konsumenten (Ibid.).   

 

Att marknadsföra produkter med platsidentitet 

Jordbruksverket (2014a) menar att en förståelse för begreppet terroir är nödvändig för att 

konsumenter ska vara villiga att betala för produkter märkta med terroir. Viktigt är då att 

produkten som marknadsförs väcker känslor hos konsumenten och förmedlar ett unikt värde 

(Ibid.). Pine och Gilmore (2011) redogör för hur konsumenten blir berikad i upplevelsen av en 

produkt genom faktorer som är estetiskt tilltalande, fantasifullt utformade, utbildande samt 

underhållande. Att utforma miljöer och försäljningsställen som tilltalar konsumenten är också 

av relevans, liksom att konsumenten själv ska vara engagerad i valet av vara (Ibid.). Vidare 

menar författarna att konsumenten bör bli insatt i hur produkten kan användas och sedan lära 
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sig något som för konsumenten berikar upplevelsen, vilket även Jordbruksverket (2014b) 

hävdar. Terroir som begrepp måste göras tydlig för konsumenten och på ett pedagogiskt sätt 

förmedlas för att denne ska känna det unika med produkten (Pine & Gilmore, 2011). För att 

producenten ska öka attraktionskraften på en förädlad råvara är det därför av största vikt att 

kunna urskilja produktens unika värden (Jordbruksverket, 2014a). Dessa värden, med dess 

olika inverkan på råvaran, avgör till stor del hur den slutgiltiga produkten ter sig för 

konsumenten (Ibid.).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka ursprungets betydelse för svenska livsmedelsproducenter. 

 

• Kan livsmedelsproducenten se en koppling mellan sina produkter och platsursprung 

med terroir som inspiration? 

 

 

Metod och material 

Val av metod 

Den metod som valdes för studiens genomförande var kvalitativ i form av semistrukturerade 

intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att teman valts att beröras men 

respondenterna har stor möjlighet att utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Bryman 

(2011) menar vidare att den kvalitativa forskningen bygger på nära kontakt med de för studien 

utvalda respondenterna. Bryman (2011) beskriver också hur en kvalitativ metod till större 

delen behandlar det levande språket snarare än statistisk data. Metodvalet byggde på att ett 

fysiskt möte mellan respondent och frågeställare, i form av intervju, skulle bidra till ett 

utförligt material för studien.  
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Utarbetande av frågeguide 

Frågeguiderna som utformades för studien var individuellt anpassade för de producenter som 

intervjuades för respektive livsmedelsgrupp, se bilaga 1. Frågorna utformades efter att ha 

hämtat in adekvata fakta och skapat olika frågeställningar rörande de olika 

råvarukategorierna. Med detta tillvägagångssätt skapades en förförståelse om valt ämne för att 

således kunna ställa så relevanta frågor som möjligt under intervjusituationerna (Fägerborg, 

2011). Anledningen till att frågorna ibland skiljde sig mellan de olika intervjuerna var att 

respondenternas verksamheter och förkunskaper kring ursprung och olika certifieringar 

skiljde sig åt. Den frågeguide som utformades gav möjlighet för intervjuarna att ibland frångå 

de huvudsakliga frågorna för att följa upp viktig information. Under intervjuernas gång var 

det viktigt att vara uppmärksam, flexibel och observant för att kunna fördjupa samtalet på 

väsentliga områden (Fägerborg, 2011).  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie i form av en testintervju genomfördes via Skype med en person verksam inom 

dryckessektorn med fokus på specifikt ursprung med naturliga råvaror. Testintervjun 

genomfördes med syfte att säkerställa intervjufrågornas tydlighet och relevans gällande 

platsursprung. Bryman (2011) menar att det främsta skälet att genomföra en pilotstudie är att 

undersöka om frågorna upplevs som förståeliga och välanpassade för respondenten. Efter 

genomförd testintervju erhölls en större förståelse för intervjufrågorna och de kunde 

därigenom justeras för att uppnå hög relevans för studiens syfte. 

 

Urval  
Uppsatsen behandlar sex livsmedelskategorier, kopplat till deras platsursprung. Dessa är 

mejeri, kött, fisk, frukt och grönsaker, ägg och spannmål. Valet av detta omfattande antal har 

inspirerats av Livsmedelsverkets matcirkel och de livsmedel som där finns representerade 

(Livsmedelsverket, 2017). Valet gjordes för att få en bredd över de främsta 

livsmedelsgrupperna på den svenska livsmedelsmarknaden. Eftersom uppsatsen behandlar 

ämnet platsursprung har livsmedel med härstamning från olika svenska regioner valts för att 

få en bredd på undersökningen. Samtliga regioner hör till mellersta Sverige. Ett kriterium för 

de livsmedelsproducenter som valdes ut var att deras råvaruproduktion skulle ske småskaligt 

och ha ett tydligt platsursprung. 
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Genomförande 

Sex intervjuer genomfördes för att täcka de livsmedelsgrupper som valts att undersökas. Fyra 

av intervjuerna gjordes genom ett fysiskt möte och två gjordes via Skype med videofunktion 

så att vi kom så nära ett fysiskt möte som möjligt. En smartphone användes för att spela in 

samtliga samtal, detta för att möjliggöra transkriberingarna. De sex intervjuerna utgick från 

sex olika frågeguider som var anpassade till producenternas respektive produktion och 

skapade på så sätt ett flytande samtal. Respondenterna fick svara fritt och ibland sväva från 

ämnet under intervjuernas gång för att samtalet skulle kännas avslappnat och naturligt, men 

leddes efter en stund tillbaka till de ursprungliga frågorna i guiden för att kunna besvara 

syftet. 

 

Bearbetning och analys av materialet 

Varje intervju varade ungefär en timmes tid och bestod, på grund av de fria samtalen, 

emellanåt av irrelevant material. Valda delar som var av relevans för studien transkriberades. 

Då materialet analyserades användes en metod framtagen av Graneheim och Lundman 

(2004). Metoden innebär att intressanta meningar kortas ner till kondenserade citat och senare 

också till koder och slutliga teman. Totalt kunde sex intressanta teman utläsas och dessa finns 

presenterade i resultatavsnittet. Nedan visas den modell Graneheim och Lundman (2004) tagit 

fram för att visa hur analysen av materialet gick till väga. 
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Tabell 1. Presentation av analysmetoden enligt modell av Graneheim och Lundman (2004).  

 

 

Litteratur- och databasinsamling 

När material till uppsatsen samlades in utnyttjades både det innehållsrika biblioteket vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och databassökningar. De databaser som 

användes var Summon och Primo. När sökningarna på internet gjordes hade vi i förväg valt ut 

nyckelord som är relevanta för studiens syfte för att därigenom få ett så tydligt sökresultat 

som möjligt. Sökningarna finns presenterade i en sökmatris, se bilaga 2. Sökorden sattes ihop 

i olika kombinationer för att hitta så många källor som möjligt med koppling till syftet. När 

Meningar Kondenserade citat Koder Teman 
Jo men för det är ju 
specifikt just att man 
kan peka på att det är 
därifrån och det är 
ALLTID därifrån. 

 
Vetskap om det 

specifika ursprunget 

 
Tydligt platsursprung 

 
Ursprung 

… berör de naturliga 
förhållandena; jord, sol, 
vind, vatten och klimat. 

Faktorer som skapar 
terroir 

Begreppsdefinition Terroir 

KRAV ska man ju va 
rätt trygg med tycker 
jag, men ursprunget 
faller ju lite mellan 
stolarna då. 

 
Ursprung faller i 

glömska 

 
Ekologiskt före 

ursprung 

 
Ursprungsmärkning 

… det är också ett sätta 
att ja, liksom kunna 
hjälpa andra och frångå 
de här jättestora 
föreningarna som 
omsätter tusentals 
miljoner. 

 
Hjälpa varandra i 

småskaliga jordbruk 

 
Göra något eget 

tillsammans 

 
Nätverk 

Jag är den som har 
minst erfarenhet 
egentligen, jag har 
hållit på yrkesmässigt 
från 2008. 

 
Kort tid i branschen 

 
Erfarenhet är inte allt 

 
Erfarenhet 

Jag tror det är 
jätteviktigt. Det är just 
det det handlar om. Att 
kunna få in mervärde i 
produkter för att kunna 
ta ut en ökad kostnad 
som det blir. 

 
Viktigt att informera 

konsumenter 

 
Mervärde 

 
Information 
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sökningarna gjordes valdes endast de artiklar, vars titlar verkade intressanta och därefter 

lästes abstract innan artiklarna lästes i sin helhet.  

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Vetenskapligt publicerat material  

• Vetenskapliga artiklar ska vara peer reviewed  

• Materialet skall finnas tillgängligt i fulltext 

• Materialet ska vara skrivet på svenska, norska, danska eller engelska 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Material som inte finns tillgängligt i fulltext 

• Material som är kostnadsbelagt 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

I samband med studiens genomförande har hänsyn tagits till de fyra grundläggande etiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2011) presenterar. Informationskravet innebär att 

respondenterna ska få ta del av studiens syfte, vidare ska de informeras om att deras 

deltagande är helt och hållet frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan välja 

att avstå från att delta (Ibid.). Samtyckeskravet handlar om att respondenterna själva 

bestämmer över sin medverkan i studien, medan konfidentialitetskravet berör respondenternas 

personuppgifter och att de måste förvaras på ett säkert och för utomstående, oåtkomligt sätt 

(Ibid.). Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlas in endast får 

användas i gällande studie (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Vid transkriberingen av de genomförda intervjuerna har namnen på respondenterna fingerats, 

varpå de i uppsatsen olika avsnitt blivit omnämnda med dessa påhittade namn. Vidare har ett 

informationsblad delgivits respondenterna vid intervjusituationen för att gör dem medvetna 

om studiens syfte och genomförande, se bilaga 3. Via informationsbladet blev respondenterna 

även upplysta om det egna deltagandet i studien och att de har möjlighet att ta del av den 

slutgiltiga uppsatsen efter dess färdigställande. Avslutningsvis har även intervjuguiderna 
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anonymiserats och modifierats för att inte röja varken respondenten eller dennes tillhörande 

verksamhet.  

 

 

Resultat 

Nedan presenteras de valda intervjupersonerna för studien, den erfarenhet de har inom sin 

livsmedelsgrupp samt var i Sverige de är verksamma. Resultatet följer med respondenternas 

svar och tankar kring studiens syfte.  

 

 

Tabell 2. Presentation av intervjupersoner, presenterade i den ordning som 

livsmedelsgrupperna uppträder i arbetet. 

Namn Erfarenhet inom yrket Livsmedelsgrupp Region 

Åke 42 år Mejeri Västergötland 

Erik 30 år Kött Värmland 

Sten 9 år Fisk Västergötland 

Lars 5 år Frukt och grönsaker Västmanland 

Pia 5 år Ägg Västergötland 

Gunnar 40 år Spannmål Bohuslän 

 

Det specifika ursprunget säljer 

Samtliga respondenter upplever att konsumenter finner ett mervärde i en produkt om den har 

ett specifikt ursprung och är då villiga att betala mer med vetskapen om produktens exakta 

platsursprung. Åke diskuterar sin mejeriprodukt och benämner den som unik då hela 

produktionskedjan sker på den faktiska mjölkgården. Fodret som djuren äter odlas på plats 
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utan undantag och gården är självförsörjande på den mat som ges till djuren. Vidare förädlas 

råvaran till en produkt på gården, som även säljs på plats.  

 

Gunnar redogör för produktionen av spannmål på sin gård och hur han odlar, maler samt 

förpackar och säljer på gården. Han beskriver hur människors intresse för det specifika 

ursprunget i den mat man äter vuxit sig starkare och han nämner flera faktorer som påverkat 

denna utveckling. Några av dessa är att antalet kokböcker som släpps och 

matlagningsprogram på tv, gör att folk får ett förnyat, återupptaget intresse för matlagning 

och bakning hemma.  

 

“Förr sa man att varje gång en äldre person dör, dör en bagare. Men riktigt så illa är det ju inte 

idag, efterfrågan på vårt mjöl har ju ökat hela tiden”. (Gunnar) 

 

Pia förklarar att det stora intresset för just hennes ägg beror på att konsumenten finner stort 

värde i att veta att det just är hon som sköter om hönorna och förädlar äggen. Hon resonerar 

kring två aspekter som hon tror påverkar konsumentens val. Dels värdesätter många 

miljösynpunkten genom att välja obesprutad och ekologiskt framställd mat, alternativt att 

konsumenten är medveten om djurens goda levnadsvillkor och i detta fall det specifika 

ursprunget. Köttproducenten Erik menar att konsumenten värdesätter andra aspekter av en 

produkt än att den just är ekologiskt certifierad. Han säger att platsens och gårdens inverkan 

på produkten är viktigare än att produkten är stämplad med certifieringar. Detta gäller de 

konsumenter som lever på landsbygden och därför har möjlighet att i större utsträckning köpa 

mat direkt från producenten, ibland på den faktiska gården. Erik anser att konsumenten ska 

känna sig trygg med att välja ekologiskt märkt kött, dock menar han att köttets ursprung faller 

i glömska hos konsumenten som förblindas av KRAV-märkningen. 

 

Ursprungsmärkning är inte allt  
Grönsaksodlaren Lars hävdar att det uppstått ett ökat intresse för hållbar konsumtion och 

vetskap om matens ursprung. Han hänvisar till EU:s ursprungsbeteckningar som kan vägleda 

konsumenten, dock finner han det inte troligt att småskaliga producenter kommer att kunna 

applicera det på sin produktion. Detta för att beteckningarna och certifieringarna kostar 

mycket pengar för en småskalig producent. Äggproducenten Pia förklarar att det inte spelar 

någon roll hur stor eller liten produktionen är, samma avgift debiteras små och stora 
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producenter som är kopplade till KRAV-märkningen. Däremot utvecklar Lars sitt resonemang 

om ursprungsbeteckningarna i EU som viktiga märkningar för svensk livsmedelsexport. 

Mjölkproducenten Åke ställer sig positiv till olika ursprungsmärkningar men menar att det är 

viktigt att dessa är kopplade till ett kontrollorgan som ger legitimitet till märkningen. Han 

säger också att producentens ärliga övertygelse om att göra rätt och på allvar ha med sig 

känslan av ekologisk produktion, är viktigt för konsumentens uppfattning om produkterna.  

 

Definitionen av den svenska terroiren 

Hur den svenska terroiren kan definieras, exemplifieras av grönsaksodlaren Lars som säger att 

terroir övergripande berör sol, vind, vatten, jord och klimat. Vidare resonerar han att 

begreppet även inrymmer traditionsenliga sätt att utföra odling och hantering samt de 

praktiska tillvägagångssätten som i och med hantverket är unikt för en specifik plats. 

Dessutom nämner Lars att terroir även berör de kulturella faktorer som innefattar hur man 

hanterar råvaror. Han berättar om hur han årligen upplevt att en råvara anpassat sig till sin 

omgivning och förändrats, vilket resulterat i en ny, unik sort, påverkad av odlingsplatsen.  

 

Mjölkproducenten Åke beskriver hur det i det svenska odlingslandskapet och i produktionen 

av livsmedel och produkter uppstår andra värden som kombineras med platsens terroir. Det 

unika i varje råvara, menar han vara hur produkten är producerad, vilket hantverk som krävs, 

samt med vilka råvaror. Om produkten är förädlad från djur, uppstår frågor om deras 

välmående och goda djurhållning och vad de äter samt vad fodret bidrar med till smaken på 

mjölken som Åke producerar. Då det krävs en omfattande djuromsorg och drift av gården 

måste god arbetsmiljö för personalen prioriteras. 

 

Olika regioner i Sverige bidrar till skilda attribut på de slutgiltiga produkterna från området. 

Detta menar Sten, som jämför sin produkt med övriga producenter, hemmahörande i en annan 

del av Sverige. Sten berättar att fiskevattnets olika egenskaper påverkar fisken. Han beskriver 

hur sensoriska skillnader uppstår, med anledning av ursprunget, då färg, konsistens och textur 

skiljer sig.  

 

Att samverka i ett nätverk 

För en mindre, småskalig livsmedelsproducent kan samverkan med andra ge ett värdefullt 

utbyte. Åke förklarar att han på sin mjölkgård haft mycket hjälp av en organisation som 
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främjar småskaliga producenter och ger chans till utbyte dem emellan. Han menar att detta är 

ett sätt för mindre producenter att stötta varandra och vara en motpol till större kooperativ och 

föreningar med betydligt större omsättning. Spannmålsproducenten Gunnar lägger fram att 

problematiken som de svenska jordbrukarna haft är att vara förenade och kollektivt kunna ta 

ansvar för sin egen marknad.  

 

Att från början vara del i ett större kooperativ som mjölkproducent, beskriver Åke vara en 

vanlig föreetelse för många som efterhand övergår till att driva en egen verksamhet med 

ansvar över hela produktionskedjan. Han redogör för en positiv utveckling då mindre företag, 

organisationer och kooperativ kommer till och börjar konkurrera på marknaden, som tidigare 

bestått av endast några få men stora företag som dominerar den nationella livsmedelsprodukt-

ionen i Sverige. Med sina över 40 år i branschen som mjölkproducent, i fjärde generation, på 

den gård han är uppväxt på har han en bred erfarenhet som påverkats av en teknisk revolution 

och en riktning bort från det konventionella jordbruket. Detta är en kombination som lockar 

konsumenter att besöka Åkes gård och köpa hans mejeriprodukter. 
 

Verksamheten som Sten bedriver är en del i ett fiskekooperativ. Han menar att samverkan 

fiskarna emellan ibland kan kompliceras av stora meningsskiljaktigheter som påverkar 

produkternas sensoriska attribut och därigenom dess kvalitet. Detta på grund av att samtliga 

fiskare förädlar samma råvara till produkter men ibland har olika beredningssätt. De fiskare 

som har 30 års erfarenhet är enligt Sten svåra att resonera med, då han anser dem vara kvar i 

ett förlegat tankesätt gällande förädlingsteknikerna vid framställning av produkterna. Han 

finner problematik i att vara den fiskare med minst erfarenhet i kooperativet, utan ett 

självklart berättigande att tillrättavisa någon annan kollega.  

 

Köttproducenten Erik trycker på vikten av att skapa kontaktnät inom den bransch man som 

producent verkar. Hans erfarenheter sedan tidigare av slakteribranschen har gynnat honom 

och hans verksamhet, då det värdefulla utbytet mellan honom och bönder från trakten gett 

förutsättningar att slå igenom på en annars svårframkomlig marknad. Äggproducenten Pia 

beskriver hur hon startade upp sin verksamhet och hur hon hade stor nytta av sin tidigare 

anställning inom livsmedelsbranschen med inriktning på produktion och distribution. De 

kontaktnät som hon tog med sig in i sitt egna företag har gynnat verksamheten markant och 

gjort att hon inte behövt marknadsföra sina ägg mer än via en egen hemsida och genom 

sociala medier.  
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Producenternas erfarenhet inom branschen 

För respondenten Erik har hans gedigna erfarenhet från köttproduktion gett honom många 

verktyg då han har fått bred kunskap från uppfödning, slakt, distribution och förädling. Han 

hävdar att hans eget, relativt nystartade företag, inte skulle nått de framgångar som det gjort 

under så kort tid om det inte vore för hans erfarenhet. Ett av hans främsta verktyg är att kunna 

kvalitetssäkra sina produkter och bedöma köttets färg, marmorering och smak. Erik berättar 

om hur framgången för honom och hans företag gått snabbt, då verksamheten från det första 

året, 2010, vuxit och idag 2017, omsätter mer än det tiodubbla idag.  

 

Gunnar resonerar kring sin egen bakgrund som spannmålsproducent och uppger att han ibland 

blir anklagad för att vara bakåtsträvande i sina metoder. Han försvarar detta med att uppge att 

han främst är positivt inställd till den tekniska och industriella utvecklingen som sker inom 

jordbruket, men att arvet från flera generationers jordbrukare inte får dömas ut helt. Gunnar 

berättar hur han som relativt ensam odlare på särskilda, äldre spannmålssorter attraherar 

konsumenter med behov av kvalitativt mjöl med ytterst goda bakegenskaper. Han uttrycker 

starkt en ovilja mot moderna spannmålsprodukter på marknaden som med hjälp av kemikalier 

erhåller liknande effekter och bakegenskaper som de bortglömda spannmålssorterna naturligt 

har.  

 

Både Sten och Pia är relativt nya, utan yrkeskunskap, på sina fält, men anser inte det hindra 

dem från att nå framgång. Sten beskriver att han tvärtom tror att han bidrar med ett innovativt 

tankesätt som frångår det konservativa gällande sitt fiske, vilket skiljer honom från många 

kollegor som varit i branschen under längre tid. Pia berättar att hon aldrig tvivlade på att hon 

skulle lyckas med sitt företag trots att hon inte hade någon kunskap om hönor innan hon 

startade. Genom att ta väl hand om sina djur och alltid vara transparent i sin produktion är 

hennes ägg alltid attraktiva för konsument.  

 

Vikten av information från producent till konsument 

Av de respondenter som deltagit i studien är det fem av sex livsmedelsproducenter som driver 

gårdsbutik i nära anslutning till råvarans faktiska produktion. Detta möjliggör att konsumen-

terna med lätthet kan bli upplysta om produkternas specifika attribut och mervärde direkt från 

producenten. Grönsaksodlaren Lars slår tydligt fast att den vanliga normen innebär att 
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produktionskedja och konsumtionskedja är frånskilda. Därför finns ett stort behov av 

information till konsumenten, som med kunskapen om produkten lättare finner ett mervärde 

och har anledning att betala det rätta priset. Han menar att konsumenten ofta känner trygghet i 

att välja produkter med särskilda certifieringar, dock finns en svårighet i att sätta sig in i 

samtliga märkningar som idag är etablerade på livsmedelsmarknaden. Spannmålsproducenten 

Gunnar beskriver hur det för konsumenten kan uppstå en förvirring i att produkter märks med 

skilda certifieringar och att antalet av dem ökar. Han menar att den främsta, ekologiska 

märkningen KRAV, är tillräckligt täckande då den innefattar att råvarans produktionsled ska 

kunna följas från start till slut.  

 

Med en egen gårdsbutik, redogör Åke för de fördelar som kommer med detta. Han har en helt 

annan möjlighet nu att känna av marknaden, jämfört med när han tidigare endast levererade 

mjölken till ett större mejeri, vilket distanserade honom som producent från konsumenten. 

Åke uppger att han nu, till skillnad från tidigare, har större vetskap om konsumenternas behov 

och känner större krav på sig själv att leverera en mejeriprodukt av hög kvalitet och bra 

hållbarhet. Det nuvarande tillvägagångssättet att sälja produkterna, påminner om tidigare 

tiders torghandel där en direkt kommunikation kunde uppstå från konsument till producent 

om dennes råvaror och produkter. Detta informativa möte har på nytt kunnat uppstå. Åke 

berättar om hur konsumenter gästar gårdsbutiken, ser hur djuren lever, vad de äter, att de mår 

bra samt att detta i sig är lärorikt och innefattar en tydligare öppenhet och ärlighet. Något som 

Erik trycker på gällande sin förädling av kött är att kunna berätta vilken specifik gård köttet i 

butiken kommer ifrån. Han anser det vara viktigt att ursprungsmärka råvaran för att kunna 

påvisa en högre kvalitet och därigenom ta ut ett högre pris.  

 

Diskussion av resultatet 

I resultatdiskussionen lyfts de teman som i utgör kärnan i resultatet. Dessa ställs mot det 

insamlade bakgrundsmaterialet.   

 

Det specifika ursprunget som varumärke 

Bonow och Rytkönen (2013) resonerar kring det unika i en råvara och att ett varumärke byggs 

upp av dess ursprung. Mjölkproducenten Åke redogör också för detta då han menar att 
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anledningen till att konsumenter är villiga att betala för hans produkt är att den ter sig unik, 

för att samtliga steg i produktion- och förädlingskedjan sker på hans gård. På liknande sätt 

framhäver Gunnar hur produktionen och distributionen av hans spannmålsprodukter också 

äger rum enbart på gården. Han upplever också ett växande intresse hos konsumenter som 

önskar fördjupa sig inom råvarors ursprung. Detta kan styrkas med hjälp av Bonow och 

Rytkönen (2013) när de diskuterar människors ökande engagemang för råvarors specifika 

platsursprung, då den regionala anknytningen till ett varumärke värdesätts. Vidare hävdar 

Erik att produktionsplatsen och gårdens faktiska inverkan på råvaran är av större betydelse för 

hans konsumenter än att produkten ska vara märkt med certifieringar som påvisar en god 

kvalitet på köttet. Eftersom konsumenter uttrycker sitt gillande för ursprungsmärkt mat, 

menar Doherty och Cam pbell (2011) att det påverkar konsumentens köpbeteende och att det i 

sin tur bidrar till en högre prissättning på dessa ursprungsmärkta råvaror.  

 

I likhet med Eriks resonemang, diskuterar Hempel och Hamm (2016) hur råvaror med ett 

specifikt platsursprung i större utsträckning värdesätts mer än att samma råvara endast är 

ekologiskt producerad och certifierad. Studien, som Hempel och Hamm (2016) genomfört, 

berör producenternas attraktivitet hos konsumenter om dessa marknadsför sina produkter med 

det tydliga ursprunget. Pia uppger hur hennes verksamhet är starkt förankrad till platsen där 

gården är belägen, dock är detta kopplat till henne själv som verksam äggproducent. Hon 

beskriver hur konsumenter väljer att köpa hennes produkter på grund av att de vet det 

specifika ursprunget, men också värdesätter hennes kompetens och yrkeskunnande i 

förädlingen av råvaran. Av detta kan vi utläsa att ursprunget för konsumenterna är viktigt, 

men att detta hänger samman med att dessa har en tydlig bild av en uppriktig och ärlig 

producent. Detta är något som Åke starkt trycker på då han resonerar kring vikten av ärlighet 

och transparens i gårdsbutiken och i den övriga verksamheten gentemot konsumenten som 

köper hans mejeriprodukter. En slutsats av respondenternas svar är att produkternas mervärde 

är starkt förknippat med gårdsbutiken och produkternas marknadsföring som skapar 

varumärket.   

 

Ursprungsbeteckningar - inte högt i kurs hos producenter 

Även om den övergripande uppfattningen om ursprungsmärkning inte har högsta prioritet hos 

producenterna, värdesätts andra parametrar som bidrar positivt till den småskaliga 

livsmedelsproduktionen. Både mjölkproducenten Åke, äggproducenten Pia och 
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köttproducenten Erik redogör för fördelen med att starta en ny verksamhet med erfarenhet 

från den övriga livsmedelsmarknaden i ryggen. Det, vid sidan om ett nätverksbyggande 

producenter emellan gynnar den småskaliga livsmedelsproducenten att växa och vara 

framgångsrik på en konkurrenskraftig marknad.  

 

Vid samtliga intervjusituationer fick respondenterna svara på frågan om skyddad 

ursprungsbeteckning var något de skulle kunna tänka sig applicera på sina produkter. Olikt 

vad vi initialt antog att producenterna skulle svara, blev svaret slutligen nej. Detta ställs i 

kontrast till det Doherty och Campbell (2011) som i sin studie lyfter ursprungsmärkt mat som 

högst attraktivt på marknaden och något som konsumenten uppskattar. I sin tur menar Hempel 

och Hamm (2016) att det är produkternas lokala förankring som bidrar till konsumentens 

köpvillighet. Detta styrks av köttproducenten Erik som upplever att hans konsumenter har ett 

större intresse för produkter med tydlig, lokal förankring, än att produkterna är märkta med 

certifieringar.  

 

Eftersom åsikterna om ursprungsbeteckningarnas betydelse för konsumenten är åtskilda 

finner vi detta vara av intresse. Doherty och Campbells (2011) studie skiljer sig från den 

studie Hempel och Hamm (2016) utfört. Den senare stämmer också väl överens med vårt eget 

insamlade material. Spannmålsproducenten Gunnar upplever att ekologisk certifiering är nog 

som märkning, han menar att alla olika märkningar och certifieringar som idag stämplas på 

produkter förvirrar konsumenterna i större utsträckning än de gör nytta. I sin tur menar 

äggproducenten Pia att det för småskaliga producenter kan bli för kostsamt att upprätthålla 

certifieringar på produkterna, även om hon anser att märkningen i sig är positiv för 

marknaden. Båda producenterna hävdar alltså att konsumenten värdesätter vetskapen om 

produktens specifika ursprung, snarare än att densamma är märkt med certifieringar för att 

påvisa detta. De konsumenter som handlar på våra respondenters gårdar är väl medvetna om 

produkternas ursprung och att det är den aspekten som värdesätts mest, precis som Hempel 

och Hamm (2016) redogör för i sin studie.  

 

Den svenska terroiren 
Grönsaksodlaren Lars beskriver begreppet terroir och berör jordens fyra element; sol, vind, 

vatten och jord. Dessutom tar han upp hur klimatet påverkar odlingsläget eller platsen för 

livsmedelsproduktion. Dessa begrepp anser han vara gällande för samtlig terroir, med tillägg 
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att terroir även påverkas av producenternas hantverkstraditioner och kulturella värden i 

produktionen och förädlingen av råvaror. Definitionen stämmer överens med Robinsons 

(2006) redogörelse då hon beskriver terroir inbegripa den totala omgivningens påverkan på en 

produkt. Jordbruksverket (2014b) benämner begreppet vara liktydigt med platsens själ.  

 

Mjölkproducenten Åke uppger att han är medveten om terroir som begrepp och vet att det 

används i stora delar av Europa där vinodling och vinproduktion dominerar 

jordbruksnäringen. Han säger sig ha svårt för att fullt ut kunna applicera begreppet på den 

svenska marknaden och det jordbruk vi har i Norden, men menar samtidigt att begreppet 

terroir och platsursprung innehar värden som gör oss i Sverige unika på andra sätt. Hur en 

råvara är producerad och vilket hantverk som krävs är två parametrar i sammanhanget. Vidare 

anser Åke att begreppet även innefattar fodret som ges till djuren samt deras välmående och 

människors omtanke om djuren. Detta kan kopplas till Svenskt Kötts (u.å.) redogörelse för 

hur Sverige så tidigt som 1988 erhöll världens mest omfattande djurskyddslag. Sverige är 

fortfarande ett av de länder i Europa som har den mesta ambitiösa djurlagsstiftningen (Ibid.), 

vilket i sig kan bidra till Sveriges unika värden som livsmedelsproducerande land. En slutsats 

kan dras om dessa andra värden, som kan sammanfogas med Sveriges unika terroir och 

livsmedelsproduktion.  

 

Prisvärdhet och sensoriska attribut 

Hansson och Ferguson (2010) beskriver hur antalet jordbruk i Sverige minskat, men att de 

som fortlever blivit större. De anser att det krävs av svenska bönder att utveckla och förbättra 

sina produkter för att kunna bibehålla en position på marknaden (Ibid.). Detta kan Åke 

relatera till då han beskriver sin egen satsning av ett småskaligt mejeri på gården där mjölken 

som råvara blir förädlad till en produkt direkt till konsumenten. Jönsson (2005) 

problematiserar också konkurrensen inom mjölkproduktionen då producenterna erbjuder 

liknande produkter och att de därför behövt locka konsumenter genom ett mervärde. Åke har 

anammat detta tankesätt, vilket blir tydligt då han genom sin gårdsbutik kan sälja mjölk och 

egenproducerad yoghurt och kan genom mötet med konsumenten på plats uttrycka produktens 

mervärde. Detta kan kopplas till Lagerstedt et al. (2013) som slår fast att låga priser inom 

mejeribranschen inte skapar möjlighet att bedriva ett jordbruk med det hantverk som krävs för 

att kunna upprätthålla produkter av god kvalitet. Åke poängterar att han inte alls upplevt 

något missnöje från konsumenterna gällande hans prissättning av sina produkter. Han säger 
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uttryckligen att han inte tror att konsumenter har intresse av att besöka hans gård för att köpa 

billig mjölk. Det stämmer överens med det Lagerstedt et al. (2013) menar då de säger att det 

krävs förståelse från konsumenter om den rådande marknaden och att ursprungsmärkta 

råvaror med lokal anknytning värdesätts högre än de som inte har det.  

 

Font-i-Furnols och Guererro (2014) redogör för hur konsumenten bildar det sista ledet i 

konsumtionskedjan och är den som avgör vilket kött som konsumeras eller inte. I deras studie 

presenteras att konsumenter blir påverkade av marknadsföringskampanjer och att detta kan 

leda till att konsumenter väljer kött med tydligt platsursprung och av god kvalitet (Font-i-

Furnols & Guererro, 2014). Sensoriska attribut såsom smak, munkänsla, textur, färg och 

fettmängd är en faktor som för många visar vilken kvalitet köttet besitter (Ibid.). En liknande 

uppfattning finner vi hos Erik som menar att kött, märkt med det specifika ursprunget, ger en 

starkare kvalitetssäkring gentemot konsument. Han uppger att kött med bra marmorering, 

smak och färg är de tre viktigaste parametrarna vid dess bedömning. Svenskt kött (u.å.) 

redogör för den svenska djurskyddslagstiftningen, vilket kan kopplas samman med Sverige 

som ett föregångsland när det kommer till etiska förhållningssätt. Viktigt är då att 

konsumenten, vid sidan om att värdesätta det specifika, svenska ursprunget, även värderar 

andra aspekter som är viktiga vid val och bedömning av kvalitativt kött.  

 

Konsumentens del i produktionskedjan 

Lagerstedt et al. (2013) lyfter fram att det krävs av konsumenten att mer söka förståelse och 

information om matens specifika ursprung då författarna menar att samhället står inför en 

omfattande globalisering. En stor anledning till att konsumentens informationssökande bör 

öka är att den svenska livsmedelsproduktionen ska bevaras, vilket spannmålsproducenten 

Gunnar starkt trycker på. Han månar om att det uppbyggda arbetet från flera generationers 

jordbrukare inte får förkastas och glömmas bort. En slutsats om detta är att det är 

konsumenten som avgör i vilken form livsmedelsproduktion ska äga rum i Sverige och att 

svenska produkter med framgång kan säljas. Detta styrks av Font-i Furnols och Guererro 

(2014) som redogör för konsumentens avgörande del i produktionskedjan. Lagerstedt et al. 

(2013) konstaterar att avståndet mellan producent och konsument växer. I kontrast till detta 

finner vi att alla respondenter utom en, i dagsläget erbjuder konsumenter möjlighet att handla 

på den egna gården. Detta är något som konsumenter värdesätter och möjliggör att 

producenten på ett enkelt sätt kan sprida värdefull information och därigenom skapa relation 
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och bidra till ett mervärde för konsument. Slutsatsen blir att distansieringen mellan producent 

och konsument finns det producenter som värdesätter en relation och varaktig kontakt med 

konsumenter, vilket både stärker den egna produktionen och positionering på 

livsmedelsmarknaden. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Genomförande 

Metoden semistrukturerad intervju fungerade bra då det gav respondenterna stort utrymme att 

utveckla tankegångar, byta spår i samtalen och svara på frågor i den ordning det passade 

intervjuns gång. Eftersom individuella frågeguider utformats för att skapa goda samtal med 

samtliga respondenter kring de olika produktionerna gav intervjuerna god utdelning av 

material att använda i studien. Något som under intervjuerna upptäcktes var att vissa 

respondenter hade svårt att prata om sitt hantverk kopplat till ursprung och begreppet terroir 

på egen hand. Med hjälp av att då informera djupare kring begreppen och hur vi ansåg 

ursprung kunna kopplas till deras produktion kunde de då utveckla sina tankar och delge 

information relevant för studiens syfte. Med de sex genomförda intervjuerna i åtanke är det 

dock svårt att dra slutsatser i stort kring hur svenska producenter ser på ursprungsmärkning. 

Detta kan bero på att materialet blev svårt att tyda då intervjuguiderna utformades individuellt 

och därför inte kunde ge en enhetlig bild av hur respondenterna ställer sig till 

ursprungsmärkning, eftersom de arbetar med olika produkter. 

 

Material 
Vid samtliga intervjuer användes en smartphone för att dokumentera samtalen via 

röstinspelning. Detta fungerade bra och upplevdes inte som ett störningsmoment i någon av 

intervjuerna. Det hade kunnat uppstå problematik, då endast en inspelningskälla utgör en risk 

för att den kan sluta fungera och under intervjuerna fanns ingen back-up i form av diktafon 

eller annan inspelningsmöjlighet. Ljudupptagningen dokumenterade inte respondenternas 

kroppsspråk och en viktig del i samtalens nyanser gick därför förlorade.   

 



   
 

32 

Analys av materialet 

Analysmetoden som användes följde Graneheim och Lundmans (2004) modell. 

Tillvägagångssättet lämpade sig väl för studiens resultatsammanställning då en stringent 

tydlighet för studien kunde uppnås i ett tidigt skede. Genom att använda denna modell uppnås 

också en transparens och trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Utöver nämnd 

analysmetod färgkodades också valda delar ur transkriptionen för att vid analys av materialet 

ytterligare förtydliga de teman som sedan presenterades i studiens resultat. 

 

Urval 
Studiens resultat hade möjligtvis kunna blivit annorlunda om respondenter från en större del 

av landet intervjuats. Den ursprungliga målsättningen var att även intervjua producenter från 

Skåne och Norrland för att få en nationell geografisk bredd i studien. Eftersom svårighet 

uppstod i kontakten med respondenter från dessa regioner uteblev dessa från studien. 

 

 

Forskningsetisk reflektion 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa 

är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Samtliga 

intervjupersoner har i samband med intervjun blivit tilldelade det informationsblad som 

sammanställts för att tydliggöra respondenternas anonymitet och frivilliga deltagande. 

Materialet, som endast använts i forskningssyfte, har i efterhand förvarats oåtkomligt för 

obehöriga att tillgå. Respondenternas anonymitet har i studien förstärkts av att de endast 

benämnts med fingerade namn samt deras titlar, utifrån deras yrkesverksamhet. Vidare har 

intervjuguiderna i denna uppsats modifierats för att undvika att avslöja respondenternas 

identitet.  

 

  

Slutsats 

Samtliga producenter hävdar tydligt att de uppfattar konsumenter finna ett mervärde i en 

produkt om den har ett specifikt ursprung och då är villiga att betala mer för vetskapen om 
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produktens exakta platsursprung. Slutsatsen blir att producenterna kan se en koppling mellan 

sina produkter och det tydliga platsursprunget. Studiens resultat visar dock, att producenter 

ställer sig tveksamma till ursprungsmärkning som metod då de tror att konsumentens vetskap 

om det specifika ursprunget betyder mer än ursprungsmärkningar i sig. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan komma till god användning för producenter som önskar få en djupare 

förståelse för hur ursprungsmärkning kan användas i marknadsföringssyfte. Detta med 

förutsättning att produkten som marknadsförs har ett tydligt platsursprung. Studien kan vara 

en vägledning för konsumenter som vill få en större förståelse för betydelsen av EU:s 

ursprungsmärkningar och hur dessa i större utsträckning skulle kunna appliceras på den 

svenska livsmedelsmarknaden. Vidare skulle forskning inom spårbarhet för 

livsmedelsproduktionen och produkters specifika ursprung vara önskvärt då detta är ett 

relativt outforskat område på den nationella marknaden. Ytterligare forskning med en mer 

täckande nationell bredd skulle vara av intresse att genomföra för att detektera olikheter i 

producenters åsikter om ursprungsmärkning av lokala produkter från fler delar av Sverige.  
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Bilaga 1 – Intervjuguider 
 

Fiskaren, Västergötland  
 
 

1. Begreppet ursprungsmärkning och platsidentitet, råvarors terroir och dess unika 
karaktärer beroende på vilken plats de kommer ifrån - vad vet du om detta? Är det 
något som ni kan relatera till?  
 

2. Kan du ge en definition av din syn på produkten? 
 

3. Med ovanstående bakgrund, skulle du kunna beskriva skillnaden mellan produkterna? 
Finns det utmärkande särdrag på råvarorna? 
 

4. Varför har inte ert område blivit klassad som ett unikt fiskeområde?  
 

5. Finns det ett långvarigt hantverkskunnande och erfarenhet hos producenterna? Hur 
stor är producenternas kunnande? Är det helt avgörande för er framtid som etablerade 
på livsmedelsmarknaden?  

 
6. Hur skulle man kunna ursprungsmärka just er produkt - mer än vad som sker idag? 

Finns det möjligheter för er verksamhet att än mer kunna utveckla det unika i er 
råvara?  

 
7. Tycker du att sättet produkten idag marknadsförs mot konsument är täckande och ger 

den information du anser behövas för att just den här produkten ska sticka ut ur 
mängden?  

 
8. Tror du att er råvara skulle bli mer prisvärd för konsumenten om den marknadsfördes 

mer med dess terroir? Betalar konsumenten mer för just er produkt, än en liknande 
produkt? Finner konsumenten värde i detta?  
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Bilaga 1 - Intervjuguider  

 

Köttproducenten, Värmland 

 

1. Begreppet ursprungsmärkning och platsidentitet, råvarors terroir och dess unika 
karaktärer beroende på vilken plats de kommer ifrån - vad vet ni om detta? Är det 
något som ni kan relatera till? Hur anser ni att det begreppet kan kopplas samman med 
er? 

 
2. Vilka tankar och idéer skapade er verksamhet? 

 
3. Vilka människor består er kundkrets av? Riktas era produkter mot konsumenter 

utanför ert närområde?  
 

4. Vad smakar ert kött? vad är det påverkar smaken?   
 

5. Jordbruksverket beskriver terroir vara “känslan och smaken av en plats”. Kan denna 
beskrivning appliceras på kött? Hur kan ni marknadsföra köttet som från en plats med 
specifika egenskaper? 

 
6. Kanske skapas en gemensam, positiv uppfattning av er verksamhet bland lokala 

kunder - vad tror du det spelar för roll för ert varumärke och framtida positionering på 
marknaden?  

 
7. Ni köper in kött från närliggande gårdar för försäljning hos er, hur gör ni detta urval? 

Måste köttet uppfylla vissa krav?  
 

8. Tror du att er råvara skulle bli mer prisvärd för konsumenten om den marknadsfördes 
mer med dess terroir? Betalar konsumenten mer för just ert kött, än annat kött på 
marknaden? Finner konsumenten värde i detta?  

 
9. Om ja, vad beror det på?  
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Bilaga 1 - Intervjuguider  
 

Mjölkproducent, Västergötland 

 
1. Vad har du för förhållande till begreppen mat med specifikt ursprung, kallat 

platsursprung eller terroir, alltså känslan av en plats eller geografiskt område som 
märks av i den maten man äter från det stället?  

 
2. Det är lätt att koppla samman en växt direkt från den faktiska jorden med dess 

specifika ursprung. Hur kan man relatera begreppen till just mjölkproduktion?  
 

3. Mjölkens olika egenskaper avgörs ju av flera saker. Hur skulle du säga att kossorna 
påverkas av terroiren och platsen?  

 
4. Vad är det då för olika saker som påverkar mjölkens egenskaper? Eftersom djurens 

föda till största delen består av ensilage och gräs - hur kan du som brukar jorden 
påverka att fodret verkar positivt för mjölken? 

 
5. Förmodligen ser du som bonde en stark anledning att producera mat, i detta fall mjölk, 

här på plats på din gård i Västergötland, i Sverige. Varför är just din gård lämpad för 
mjölkproduktion. Vad beror det på?  

 
6. Platsens betydelse för er råvara och marknadsföringen av den - hur stor betydelse har 

just den för mjölken?  
 

7. Vad finns det för fördelar i att ni som ett småskaligt jordbruk tar chansen och 
marknadsför er med en egen produkt? Finns det nackdelar? 

 
8. Tror du att er råvara skulle bli mer prisvärd för konsumenten om den marknadsfördes 

mer med dess terroir? Betalar konsumenten mer för just er mjölk, än annan mjölk på 
marknaden? Finner konsumenten värde i detta? 

 
9. Om ja, vad beror detta på?  
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Bilaga 1 - Intervjuguider  
 

Äggproducent, Västergötland 

 

1. Vad har du för förhållande till begreppen mat med specifikt ursprung, kallat 
platsursprung eller terroir, alltså känslan av en plats eller geografiskt område som 
märks av i den maten man äter från den platsen?  

 
2. Det är lätt att koppla samman en växt direkt från den faktiska jorden med dess 

specifika ursprung. Hur kan man relatera begreppen till just äggproduktion?  
 

3. Äggens olika egenskaper och attribut avgörs ju av flera saker. Hur skulle du säga att 
hönorna påverkas av terroiren och den platsen de befinner sig på? Kan äggproduktion 
förekomma överallt i Sverige?  

 
4. Vad är det då för olika saker som påverkar äggens egenskaper? 

 
5. Förmodligen ser du som äggproducent en stark anledning att producera mat, här på 

plats på din gård i Västergötland, i Sverige. I ditt fall har du ju dessutom genomfört en 
egen satsning som lokal äggproducent i den här regionen. Varför är just din gård 
lämpad för hönor och ägg? Vad beror det på?  

 
6. Platsens betydelse för er råvara och marknadsföringen av den - hur stor betydelse har 

just den för äggen? Förknippas ditt företag med denna plats för de konsumenter som 
köper äggen? 

 
7. Vad finns det för fördelar i att ni som ett småskaligt jordbruk tar chansen och 

marknadsför er med en egen produkt? Finns det nackdelar? 
  

8. Tror du att er råvara skulle bli mer prisvärd för konsumenten om den marknadsfördes 
mer med dess terroir? Betalar konsumenten mer för just era ägg, än andra ägg som 
säljs på marknaden? Finner konsumenten värde i detta?  

 
9. Om ja, varför är det så?  
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Bilaga 1 - Intervjuguider 

 
Grönsaksodlare, Västmanland 
 
 

1. Vad är terroir för dig utifrån ett frukt- och grönsaksperspektiv? 
  
2. Varför har du valt att etablera odlingar just här? 

 
3. Vad är det för skillnad på era råvaror härifrån och de grönsaker som inte har ett 

bestämt ursprung?  
 

4. Känner du som odlare behov av att informera konsumenten om just era råvarors 
specifika attribut? Och varför? 

 
5. Hur ursprungsmärker du dina råvaror idag? Har det värde för konsumenten som 

handlar hos dig?  
 

6. Tror du att det finns en marknad för mer specifikt ursprungsmärkta basvaror i 
Sverige? Är konsumenten intresserad av detta?  

 
7. Tror du det spelar för roll för ert varumärke och framtida positionering på marknaden?  

 
8. På vilket sätt upplever du KRAV-certifieringen stå i förhållande till andra märkningar 

för konsumenterna? 
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Bilaga 1 - Intervjuguider 

 
Spannmålsproducent, Bohuslän 
 
 

1. Begreppet ursprungsmärkning och platsidentitet, råvarors terroir och dess unika 
karaktärer beroende på vilken plats de kommer ifrån - vad vet ni om detta? Är det 
något som ni kan relatera till?  

 
2. Hur anser ni att det begreppet kan kopplas samman med er? 

 
3. Vilka tankar och idéer skapade verksamheten här? Vad gjorde att ni satsade på den här 

verksamheten?  
 

4. Vilka människor består er kundkrets av? Riktas era produkter mot konsumenter 
utanför ert närområde?  

 
5. Vad/hur smakar ert spannmål? Vad är det påverkar smaken? Finns det något särdrag i 

jämförelse med andra spannmålsbönder? 
 

6. Ni marknadsför er spannmål som att det har kvar säregna, specifika egenskaper. Hur 
arbetar just ni för att detta ska kunna ske?  

 
7. Jordbruksverket beskriver terroir vara “känslan och smaken av en plats”. Kan denna 

beskrivning appliceras på spannmål? Hur kan ni på marknadsföra säden som från en 
plats med en specifika egenskaper? Har spannmålet specifika egenskaper? 

 
8. Hur viktigt är det för er att era produkter är Krav-märkta? Uppskattar konsumenten 

den beteckningen mer i förhållande till dess ursprung?   
 

9. Kanske skapas en gemensam, positiv uppfattning av er verksamhet bland lokala 
kunder - vad tror du det spelar för roll för ert varumärke och framtida positionering på 
marknaden?  

 
10. Tror du att er råvara skulle bli mer prisvärd för konsumenten om den marknadsfördes 

mer med dess terroir? Betalar konsumenten mer för just er produkt, än annat spannmål 
på marknaden? Finner konsumenten värde i detta?  

 
11. Om ja, vad beror det på? 



 
 

1 

Bilaga 2 - Sökmatris 

Sökord: 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Antal ref. Kombination Antal ref. i 
kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

17-03-29 Summon 1 165 611 1+3 33 562 1 1 1 

17-03-29 Summon 2 
22 540 

 
2+3 8 884 1 1 0 

17-03-29 

 
Summon 3 1104 3+4 169 0 0 0 

17-03-29 Summon 
4 

 
265 4+5 21 1 1 1 

17-04-04 Summon 
6 

 
657 695 6+7 1 039 678 4 1 0 

17-04-04 

 
Summon 6 657 695 6+7+3 219 060 4 3 1 

17-04-04 

 
Summon 8 2 736 578 8+9 135 150 1 0 0 

17-04-04 Summon 9 482 497 9+10+3 15 568 2 1 0 
17-04-17 

 
Primo 11 304 741   1 1 1 

17-04-17 

 
Primo 12 134 963   3 2 1 

17-04-17 Primo 13 257 098   2 1 1 
17-04-18 Primo 14 299   5 2 2 

6.	Place	

7.	Origin	

8.	Agriculture	

9.	Producer	

10.	Sweden	

1.	Certification	

2.	Traceability	

3.	Food	

4.	Varumärke	

5.	Plats	

	

11.	About	Meat	

12.	Dairy	production	

13.	Milk	industry	

14.	Mjölk	
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Bilaga 3 - Informationsblad 
 
 

Vi som genomför denna studie är två studenter på Restaurang och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Vi skriver just nu vårt examensarbete med syftet att ta reda på hur producenter av 

livsmedel i Sverige ser på ursprungsmärkning och om de anser det finnas en marknad för 

ursprungsmärkta livsmedel i Sverige. Som undersökningsmetoder använder vi oss av 

intervjuer för att få konkreta, tydliga svar som grund i vår studie. 

 

De respondenter som är oss behjälpliga med information hålls under hela processen anonyma, 

samt deras svar, och så även i den slutgiltiga uppsatsen. Respondenterna benämns inte vid 

namn i uppsatsen och de enda som konkret kan identifiera informanterna är vi, Henrik 

Fredriksson och Julia Norberg som genomfört studien, samt vår handledare Marianne Pipping 

Ekström. 

 

De respondenter som önskar ta del av den slutgiltiga uppsatsen och dess innehåll kan kontakta 

oss på någon av våra mailadresser efter den 23 maj 2017. 
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