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Sammanfattning  

Svenska producenter och konsumenter har olika uppfattningar om en ursprungsbetecknings 

betydelse för ett livsmedel. Önskan finns hos producenterna att bevara kulturarv, 

arbetsmöjligheter på landsbygden och främja småskalig produktion. Ursprungsbeteckningen 

ska medföra en ökad kvalitetsmedvetenhet i producentledet och förbättrad produktkvalitet i 

försäljningsledet, då ursprungsbeteckningarna ska upplysa konsumenterna om kvalité. 

Ursprungsbeteckningar är ett relevant ämne i dagens samhälle eftersom man genom en 

ursprungsbeteckning kan bevara tradition samt med ett områdets speciella förutsättningar 

tillverka ett unikt livsmedel.   

Syftet är att analysera vilken betydelse ursprungsbeteckningar har på svenska livsmedel ur ett 

producent- och konsumentperspektiv. Syftet är också att beskriva ansökningsprocessen för att 

erhålla en ursprungsbeteckning till ett livsmedel.    

 

Uppsatsen är baserad på åtta vetenskapliga artiklar, tre semistrukturerade intervjuer varav två 

direkta och en telefonintervju samt en kvantitativ enkätundersökning på 100 konsumenter.  

 

Resultatet från undersökningen visar att det är viktigt att både producenter och konsumenter 

har god kompetens gällande ursprungsbeteckningars betydelse. Detta för att främja 

landsbygden, bevara traditioner, minska risken för plagiat på marknaden och kvalitets märka 

ett livsmedel. Genom ett områdets speciella förutsättningar tillverka ett unikt livsmedel med 

specifik karaktär.     

 

Sverige har en vision att bli det nya matlandet i Europa. Genom nya strategier utveckla arbetet 

med ursprungsbeteckningar för att hitta en balans mellan producenter och konsumenter som 

gör att ursprungsbeteckningar främjar båda parter.   

 

Nyckelord: EU-skyddssystem, konsumenter, producenter, terroir, tradition.  
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blivit uppmärksammat under tre års studier i Grythyttan, då tiden i Grythyttan har varit en 

resa i maten och dryckens värld. Frågor och funderingar om ursprungsbeteckningarnas 

betydelse för konsument och producent väckte vårt intresse. Därför kändes det naturligt för 

oss att skriva om det som examensarbete.  
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1. Inledning  
Inom Europeiska Unionen har man uppmärksammat möjligheterna till 

landsbygdsutvecklingen genom att bredda jordbruks- och livsmedelsproduktionen. Samtidigt 

som det pågår ett arbete för att stärka konsumenternas rätt till korrekt information om 

livsmedels kvalité och ursprung. Som ett led i detta arbete har EU infört regler för märkningar 

av jordbruksprodukter och livsmedel. Detta skyddssystem för ursprungsbeteckningar, är 

avsett att skydda regionala eller lokala livsmedel med specifik karaktär och att förknippa 

livsmedlet med ursprungsplatsen. Ursprungsbeteckningarna medför också att småföretagare 

har chans att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska producenter har med 

motivation, engagemang och stor uthållighet lyckats få livsmedel ursprungsbemärkta. Hur 

förvaltar eller utnyttjar då producenten värdet av att livsmedlet har fått ursprungsbeteckning? 

Är konsumenterna medvetna om vad ursprungsbeteckningar står för och hur stor påverkan har 

ursprungsbeteckningar i valet av livsmedel?  

 

2. Bakgrund  
Följande stycke avser att förklara och ge en förståelse för vad ursprungsbeteckningar är 

eftersom det är relevant för studie. Därefter presenteras två svenska livsmedel med 

ursprungsbeteckningar samt begreppet terroir (se sida 11). Avslutningsvis beskrivs processen 

hur ett svenskt livsmedel får en ursprungsbeteckning samt vilken betydelse 

ursprungsbeteckningen har hos livsmedlet ur ett konsument- och producentperspektiv.   

 

2.1 Ursprungsbeteckningar 

Många av konsumenterna ställer högre krav på producenten och deras livsmedel (Gunes och 

Albayrak 2010). Som konsument vill man ha säkerhet i att de livsmedel man väljer erhåller 

god klass.  Konsumenterna vill också ta del av odlingsplats, råvaror samt tillverkningsmetoder 

och då själv göra köpevalet av livsmedlet (Guerrero, Guardia, Xicola,, Verbeke, Vanhonaker, 

Zakowska-Biemans, Sajdakowska, Sulmont-Rossé, Issanchou, Contel, Scalvedi, Granli, och 

Hersleth, 2009). Gunes och Albayrak (2010), menar att de traditionella livsmedelsprodukterna 

bidrar till att stärka den lokala och nationella ekonomin. Den biologiska mångfalden ökar och 

landsbygdsutvecklingen förblir social och hållbar. Detta förstärks även av Roest och Menghi 

(2000), de menar att en region som har ett klassificerat livsmedel bidrar till ökade 

arbetsmöjligheter. Vanhonacker, Verbeke, Guerrero, Claret, Contel, Scalvedi, Zakowska-

Biemans, Gutkowska, Sulmont-Rossé, Raude, Granli, och Hersleth (2010) skriver att 

konsumenter inte är medvetna om de traditionella livsmedlen som finns på landsbygden. 
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Enligt dem beror det på att livsmedlen på landsbygden inte uppmärksammats tillräckligt 

(Vanhonacker et al. 2010). I Frankrike, Italien och Spanien är konsumenterna mer 

uppmärksammade om ursprungsbeteckningens betydelse (Guerrero, et al. 2009). 

Vanhonacker et al. (2010) betonar att konsumenterna från dessa länder har en bredare syn på 

ursprungsbeteckningar och definitionen.  

 

Inom EU ökar efterfrågan av lokalproducerade livsmedel (Gunes och Albayrak, 2010). 

Fortsättningsvis skriver de att konsumenter är villiga att betala nästan 30 % mer för 

lokalproducerade livsmedel där lokala ursprunget anses som viktigast. Parrott, Wilson och 

Murdoch (2002) betonar att ursprungsbeteckningarna är för konsumenterna avsedda som 

kvalitetsetiketter, en garanti för att livsmedlen ska ha tillverkats korrekt. Eftersom faktorerna 

är unika för varje produkt, är det osannolikt att flertalet konsumenter kommer ha god kunskap 

om de regionala avgränsningar och system som används för varje livsmedel (Parrott et al, 

2002). Definitionen av ett traditionellt livsmedel beskriver Vanhonacker et al. (2010) något 

som konsumenterna associerar till specifika plaster eller säsonger. Guerrero et al. (2009) 

menar att livsmedelsproduktion överförs från en generation till en annan. På ett speciellt sätt i 

enlighet med de ”gastronomiska arv” som naturligt bearbetas, urskiljs och har en hög 

igenkännighetsfaktor. De sensoriska egenskaper som återfinns på platsen ska kunna 

förknippas till en speciell plats (Guerrero et al. 2009). 

 

Finska livsmedelsäkerhetsverket Evira (2011) fastställde år 1993 i EU tre olika beteckningar 

för skyddad ursprungsbeteckning av livsmedlen vilka är; skyddad ursprungsbeteckning, SUB, 

skyddad geografisk beteckning, SGB, och garanterad traditionell specialitet, GTS. På 

engelska blir förkortningarna Protected Designation of Origin, PDO, Protected Designation of 

Indication, PDI och Traditional Speciality Guaranteed, TSG (Livsmedelssäkerhetsverket 

Evira, 2011). Kommerskollegium (2002) förklarar att definitionen av en ursprungsbeteckning 

menas på äganderätt till skyddad beteckning på ett livsmedel, som härstammar från ett visst 

geografiskt område där kvalitén är beroende av det geografiska ursprunget. Ingen gemensam 

internationell definition finns av det geografiska begreppet som det gör på andra typer av 

skydd, exempelvis patent och varumärken (Kommerskollegium, 2002). Fortsättningsvis 

skriver de att det finns två orsaker till att ge livsmedel en ursprungsbeteckning. Första orsaken 

är att man vill ange var livsmedlet är tillverkat som har betydelse vid tullklarering, 

ursprungscertifikat och ursprungsmärkning. Den andra är påtala att ursprunget medför en 
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speciell egenskap, geografisk ursprungsbeteckning och varumärke, som används som en 

garanti till konsumenten och för att hjälpa producenten (Kommerskollegium 2002).  

Enligt EU-upplysningen är målet med EU:s skyddssystem för ursprungsbeteckningar att 

informera konsumenterna om kvalité. Samt att framförallt främja landsbygdens traditioner 

och arbetsmöjligheter. Genom att ge skydd till deras livsmedel på den internationella 

marknaden förhindra att det görs imitationer (EU-upplysningen, 2011).  

Enligt EU-upplysningen (2011) skall följande uppnås för att göra ett livsmedel klassificerat 

med ursprungsbeteckningarna skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning 

och garanterad traditionell specialitet (se Bild 1, Bild 2 och Bild 3).   

Skyddad ursprungsbeteckning - Ett ortnamn som används för 

att namnge livsmedlet. Produktionen, bearbetning och beredning 

av livsmedlet ska ha skett inom ett visst geografiskt område. 

Livsmedlets kvalité och egenskaper ska vara starkt knutna till de 

förhållanden som karaktäriserar orten (EU-upplysningen, 2011). 

Skyddad geografisk beteckning - Ett ortnamn används även här 

för att namnge livsmedlet. Antigen ska produktionen, 

bearbetningen eller beredning av livsmedlet vara gjort inom ett 

visst geografiskt område. Livsmedlet ska ha kvalité, rykte eller 

andra egenskaper som symboliserar området men andra råvaror 

kan tillföras från närliggande områden för att producera 

livsmedlet. Dock ska all hantering av livsmedlet såsom styckning 

eller förpackning ske inom det geografiska området (EU-

upplysningen, 2011).  

Garanterad traditionell specialitet - Ingen ort används för att 

ge namn till livsmedlet och livsmedlet är heller inte knytet till 

något geografiskt område. Detta skydd används istället för att se 

till att alla livsmedel görs av en traditionell sammansättning och 

den registrerade produktionsmetoden men fritt att tillverka  

 inom EU-området (EU-upplysningen, 2011).  

 

Varje ursprungsbeteckning har en egen symbol, och denna ska finnas på livsmedlet. 

Symbolen garanterar konsumenten att livsmedlet är tillverkat enligt de regler som finns för 

just den produkten och att den håller hög kvalité (Livsmedelssäkerhetsverket Evira, 2011). 

Bild 1: SUB-symbol 

Bild 2: SGB-symbol 

Bild 3: GTS-symbol 



 

9 
 

 

2.2 Svenska livsmedel    

Intresset för lokal och småskalig livsmedelsproduktion väcktes under slutet av 1990-talet i 

Sverige samt att man började undersöka hur andra länder i Europa arbetar (Gunes och 

Albayrak, 2010). Sverige blev också medlem i EU som tillförde nya möjligheter gällande 

handeln. Enligt Gunes och Albayrak (2010) ursprungsmärkte många länder lokala och 

regionala livsmedel för att säkerhetsställa möjligheten att bo och verka på landsbygden. Vid 

årsskiftet 2011/2012 fanns det sex certifierade livsmedel i Sverige med ursprungsbeteckningar 

men bara ett livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning, Kalixlöjrom (Kalix.se, 2010). 

Kalix kommun skriver fortsättningsvis att efter en sex månader lång prövotid har nu beslutet 

publicerats i EU:s officiella tidning och därmed kan Norrbottens Kustfiskareförbund sätta 

sigillet för skyddad ursprungsbeteckning på förpackningar med Kalixlöjrom. Löjrommen 

kommer från siklöjan som fiskas från Haparandas norra skärgård till strax söder om Piteå i 

Norrlandsälvarna i världens största bräckvattensskärgård (Kalix.se, 2010). I detta vatten råder 

det perfekta förhållanden bräckvattnets låga salthalt, gynnsamma bottenförhållanden och rätt 

vattentemperatur, bidrar till en unik växtplats för siklöjan. I dessa vatten lever särskilda växter 

och organismer som utgör siklöjans basföda och bidrar till löjrommes unika smak. För att 

kalla löjrommen för Kalixlöjrom ska rommen komma från siklöja från Norrbotten och 

hanteringen följa strikta regler.  

Svecia ost fick sin ursprungsbeteckning 1997, första produkten i Sverige att få 

ursprungsbeteckning (Svenskmjölk, 2012). Skyddet för osten innebär att osten bara får heta 

Svecia om den tillverkas i Sverige, av svensk mjölk och att ett traditionellt recept på svensk 

ost används. Enligt Svenskmjölk (2012) blev Svecia ett samlingsnamn för de tidigare 

landskapsostarna och är representant för mycket gamla svenska osttraditioner. Svenskmjölk 

(2012) skriver fortsättningsvis att idag tillverkas bara osten i Kalmar och Falköping. Svecia är 

en hårdost med lätt syrlig och frisk smak samt en av de mest sålda ostarna i Sverige. Namnet 

Svecia skapades 1920 och kommer från Suecia som är det latinska namnet på Sverige.  

2.3 Ursprungsbeteckningars betydelse för konsument  

I januari 2012 fanns det cirka 1250 stycken europeiska livsmedel med skyddad geografisk- 

eller ursprungsbeteckning eller var registrerade som garanterade traditionella specialiteter 

(Guerrero, et al. 2009). Konsumenternas nyfikenhet till traditionella livsmedel och 

ursprungsplats har gjort att globaliseringen av livsmedel ökat (Guerrero, et al. (2009). Enligt 

http://www.kalixlojrom.com/
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Vanhonacker et al. (2010) har livsmedel som kommer från en specifik plats blivit allt mer 

tillgängliga. I dagens samhälle väljer konsumenter att besöka länder för deras mat med 

traditionell anknytning (Guerrero, et al. (2009). Genom konsumenternas intresse kan 

landsbygden leva vidare och produktionen fortskrida enligt tradition (Vanhonacker et al. 

2010). Men Vanhonacker et al. (2010) skriver fortsättningsvis att produktionen på 

landsbygden har minskat med ca 40 %. Genom en ursprungsbeteckning kunna bevara 

produktionen på landsbygden som i sin tur leder till landsbygdsutveckling. Ett mål från EU-

upplysningen, skapa arbetstillfällen på landsbygden för att behålla befolkningen (Gunes och 

Albayrak, 2010). Enligt Réquillart (2007) är höjningen av priser på livsmedel ett tecken på att 

det finns en vilja hos konsumenter att betala mer för vissa livsmedel. Dock betyder inte ökat 

pris att konsumenterna är villiga att betala mer bara för att livsmedlet har en 

ursprungsbeteckning (Gunes och Albayrak, 2010). Istället kan ett högre pris vara ett resultat 

från bra marknadsföringen (Réquillart, 2007). Men Réquillart (2007) betonar att det är viktigt 

att fastställa vad som gör att konsumenter betalar extra för livsmedel med 

ursprungsbeteckningar. Om det är tack vare de specifika egenskaper en ursprungsbeteckning 

medför eller om betalningsviljan beror på andra faktorer. Detta för att kunna dra slutsatser 

kring de potentiella effekter en ursprungsbeteckning kan ha för landsbygden (Réquillart, 

2007). Kanske uppskattar konsumenter ett livsmedel för namnets skull, inte på grund av var 

den är producerad eller på vilket sätt. Vilket betyder att valet av det köpta livsmedlet beror på 

en erfarenhetsvana istället förtroendevara (Réquillart, 2007). 

 

2.4 Ursprungsbeteckningars betydelse för producent   

Enligt Parrott et al. (2002) har fler producenter insett fördelarna en ursprungsbeteckning 

medför. De registrerade livsmedel med ursprungsbeteckningar är väldigt ojämnt fördelade 

bland de 27 medlemsstaterna med tyngdpunkten i länderna kring medelhavet (Gunes och 

Albayrak, 2010). Svenska producenter väljer att söka ursprungsbeteckningar till sina 

livsmedel på grund av den traditionella kopplingen till regionen och att livsmedlet är unikt 

(Gunes och Albayrak, 2010). Önskan finns hos producenter att bevara kulturarv, 

arbetsmöjligheter på landsbygden, främja småskalig produktion och bevara handarbetet som 

ligger till grund för vissa livsmedel (Parrott et al. 2002). Ursprungsbeteckningen medför ökad 

kvalitetsmedvetenhet i producentledet och förbättrad produktkvalitet i försäljningsledet 

(Gunes och Albayrak, 2010). I denna studie berörs och nämns Kalixlöjrom eftersom det är 

Sveriges enda livsmedlen med skyddad ursprungsbeteckning. Kalixlöjrom är en gastronomisk 
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prestigeprodukt och har innan ursprungsbeteckning utsatts för plagiat och varumärkesintrång. 

En ursprungsbeteckning medför en äkthetsgaranti på livsmedlen som medför att 

försäljningspriset kan höjas (Kalix.se, 2010). Producenter med ursprungsbeteckning till sina 

livsmedel kan ta ut ett högre pris än producenter till liknande livsmedel som saknar 

ursprungsbeteckningar. Att stärka den egna identiteten på marknaden är också väldigt 

lockande för producenterna (Gunes och Albayrak, 2010).  

2.5 Begreppet Terroir 

Terroir är ett komplext begrepp som är svåröversatt till andra språk, därför har det franska 

uttrycket terroir kommit att användas internationellt (Gladstones 2011). Barham (2002) 

beskriver begreppet terroir som ett område eller terräng, ganska litet, vars jord och 

mikroklimat ger distinkta kvaliteter på livsmedel. Terroir kan vara en landsbygd eller 

provinsiell region som anses ha en påtaglig inverkan på dess invånare (Barham, 2002). Enligt 

Gladstones (2011) betyder de att ett geografiskt område ger livsmedlen deras speciella 

egenskaper. Egenskaperna kan till exempel vara jordmån, nederbörd och soltimmar. Det kan 

även vara människorna i området och deras specifika kunskaper om hur naturfållandanden ska 

utnyttjas rätt, det vill säga traditionell kunskap (Gladstones, 2011). Gladstones (2011) betonar 

att på grund av de specifika egenskaperna som råder på ett visst område finns det en möjlighet 

att spåra ett livsmedel till den aktuella jordbruksplasten.  

 

Enligt Barham (2002) är det centrala i EU skyddssystem för ursprungsbeteckningar att 

förankra livsmedlets lokala historia. Även Gladstones (2011) betonar hur viktig det är att 

skapa en historia kring livsmedlet. Kopplingen till det geografiska området, 

produktionsmetoden samt den kunskap som krävs för att ta till vara på de regionala 

förutsättningar.  Fortsättningsvis skriver Barham (2002) för att bli tilldelad en 

ursprungsbeteckning till ett livsmedel krävs bevis som stärker att livsmedlet har framställs på 

samma plats sedan länge. EU-kommissionen kräver även att livsmedlet har producerat på ett 

specifikt område. Reglerna gällande ursprungsmärkningar är utformade efter de 

förutsättningar som finns i länderna i Sydeuropa, vilket resulterat i att länderna i Nordeuropa 

har betydligt färre ursprungsmärkningar. EU tillhandahåller information om varje livsmedel 

som har någon form av ursprungsmärkning, nederbörden i området och jordmånen beskrivs i 

detalj. I en undersökning som Barham (2002) har gjort inom livsmedelsindustri visar att 

konsumeters intresse har ökat och även efterfrågan av dessa livsmedel med 

ursprungsmärkningar. Enligt Barham (2002) är inte syftet med EU:s regler för geografiska 
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ursprungsbeteckningar att ge immaterialrättsligt skydd, utan istället höja medvetenheten om 

kvalitetslivsmedel. Gladstones (2011) anser att den överordnade är principen med en 

ursprungsbeteckning är att öka ett livsmedels värde genom att begränsa utbudet. Enligt 

Barham (2002) har begreppet terroir skapat ett nytt intresse på senare år, hur en tradition blir 

populärt i dagens samhälle. Avslutningsvis skriver både Gladstones (2011) och Barham 

(2002) viktigast är att hitta en länk mellan livsmedel och terroir vilket innebär att effekten bör 

i princip vara vetenskapligt påvisbar. Eftersom den specifika platsen ger livsmedlet dess 

karaktär (Barham, 2002).  

 

2.6 Traditionella livsmedel  

Konsumenternas kännedom om ursprungsbeteckningarna varierar stort mellan länderna i 

Europa (Vanhonacker et al. 2010). Frankrike, Spanien och Italien är de länder med flest 

registrerade livsmedel med ursprungsbeteckningar (Guerrero, et al. 2009). Enligt Guerrero, et 

al. (2009) har dessa länder en bred syn beträffande innebörden och definitionen av traditionell 

mat. Vanhonacker et al. (2010) förklarar att dessa länder är kända för sina kulinariska 

traditioner och att traditionella livsmedel är en del av konsumenternas vardag. Vanhonacker et 

al. (2010) skriver fortsättningsvis oberoende hur begreppet traditionella livsmedlen definieras, 

reagerade konsumenterna positivt till att stödja landskapsutvecklingen och den lokala 

ekonomin. Då dessa länder har flest livsmedel med ursprungsbeteckningar täcks fler 

livsmedelskategorier upp och konsumenterna får ett bredare utbud som blir en 

lättillgänglighet i deras vardag (Vanhonacker et al. 2010). Deras studie visade även att 

länderna har en gemensam stark association till traditionell matproduktion, att livsmedlet 

funnits länge samt kännedomen om hur livsmedlet är tillverkat (Vanhonacker et al. 2010). 

Vanhonacker et al. (2010) betonar att ytterligare starka och positiva associationer är de 

specifika sensoriska egenskaper traditionell matproduktion medför samt säsongs tillgänglighet 

och förhållandet till äkthet. Fortsättningsvis skriver Guerrero et al. (2009) att de 

nordeuropeiska länderna istället har en tradition av att skydda livsmedel under 

varumärkeslagstiftningen. Vilket gör att de är långt efter sina sydeuropeiska grannar, de flesta 

nya medlemsländerna har inte registrerat ett enda livsmedel. De sydeuropeiska länderna har 

därmed lättare att slussa in sina livsmedel under EU-lagstiftningen. Avslutningsvis skriver 

både Vanhonacker et al. (2010) och Guerrero et al. (2009) i sina studier att en stor förklaring 

till de sydeuropeiska ländernas framfart är klimatskillnaderna som påverkat 

produktionsstrukturen. De menar att Medelhavsklimatet har bidragit till att de sydeuropeiska 

länderna blivit mer beroende av jordbruksproduktion, och att livsmedlen därför i större 
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utsträckning har skördats, producerats och tillretts på ett och samma ställe (Guerrero et al. 

2009). I de nordeuropeiska länderna har istället det strängare klimatet gjort det svårare att 

livnära sig på jordbruksproduktion, som lett till att jordbrukssektorerna är mindre, och 

insatsvarorna skickas över ett större geografiskt område för att tillredas och förädlas. De 

nordeuropeiska länderna har även använt sig av industriell framställning i högre utsträckning. 

Vilket medför att få nordeuropeiska livsmedel kvalificerar sig för ursprungsbeteckningar 

eftersom insatsvarorna sällan kommer från ett specifikt geografiskt område (Guerrero et al. 

2009). 

 

2.7 Ansökan om ursprungsbeteckning  

För att ansöka om en ursprungsbeteckning till ett livsmedel lämnas en ansökan in till 

Livsmedelsverket (Kireeva 2011). Enligt Kireeva (2011) beskrivs ansökan som en 

tvåstegsprocess. Det första steget är att livsmedelsverket skall bedöma om livsmedlet 

uppfyller förordningens kriterier. Ansökan ska också granskas i en nationell 

invändningsprocess under vilken olika myndigheter och intressenter erbjuds möjlighet att 

yttra sig över ansökan (Kireeva 2011). För att en ansökan ska vara möjlig att granska måste 

den innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas av EU. Livsmedelsverket kommer att lämna 

synpunkter på ansökan vilket resulterar i att ansökan kommer att ”bollas” mellan myndighet 

och den sökande gruppen till dess att den godkänds eller avslås (Kireeva 2011). I den ansökan 

som skickas in ska det finnas ett sammanfattat dokument som innehåller alla uppgifter som 

efterfrågas i Kommissionens förordning (Kireeva 2011). Dessa uppgifter är information om 

livsmedlet, dess historia, tillverkning och att det geografiska området (Kireeva 2011). 

Nackdelarna med EU:s skyddsystem är att registreringen tar lång tid och att kostnaderna kan 

bli betydande (Réquillart 2007). Enligt Réquillart (2007) har dessa problem uppmärksammats 

av EU-kommissionen som föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen för att bland annat 

underlätta och snabba upp processen. Parrott et al. (2002) skriver att det 2006 gjordes 

förändringar i förordningen gällande ursprungsbeteckningar, vilka framgår dock inte. Trots en 

ny förordning menar de att det finns många frågetecken och luckor kvar. Konsumenter vill ha 

mer information om livsmedlen, var råvarorna som använts i livsmedlet har sitt ursprung och 

tillverknings plats. Producenterna i sin tur vill att det ska gå snabbare att ansöka om att få sina 

specialiteter klassificerade samt att snabbt få en indikation på hur processen går (Parrott et al, 

2002). 
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2.8 Problemformulering  

Som konsument vill man ha säkerhet att de livsmedel man väljer erhåller god klass, vilket 

medför ett högre krav på producenterna och deras livsmedel. Att få ta del av odlingsplats, 

råvaror och tillverkningsmetoder symboliseras som en trygghet för konsumenten. En 

nyfikenhet finns hos konsumenter gällande traditionella livsmedel och dess ursprungsplats. I 

dagens samhälle väljer konsumenter att besöka länder för dess mat med traditionell 

anknytning. Genom konsumenternas intresse kan man då låta landsbygden leva vidare och 

produktionen kan fortskrida enligt tradition. Begreppet terrior beskrivs som ett område med 

distinkta kvaliteter som ger ett livsmedel dess speciella egenskaper, dessa områden finns 

oftast på landsbygden. Tack vare den terrior som råder på landsbygden kan man knyta an 

olika produktionsområden till specifika livsmedlen med unika egenskaper. Detta leder till att 

svenska producenter väljer att söka ursprungsbeteckningar till sina livsmedel. Producenterna 

vill bevara kulturarv, arbetsmöjligheter på landsbygden, främja småskalig produktion och 

bevara handarbetet. Sverige har idag endast sex livsmedel med ursprungsbeteckningar detta 

kan jämföras med länderna i Sydeuropa som toppar listan med antal registrerade livsmedel 

med ursprungsbeteckningar. Enligt tidigare gjorda studier beror deras framgång på 

klimatskillnaderna eftersom det påverkat produktionsstrukturen. De sydeuropeiska ländernas 

Medelhavsklimat har bidragit till att de blivit mer beroende av jordbruksproduktion. Att 

livsmedlen därför i större utsträckning har skördats, producerats och tillredds på ett och 

samma ställe. I de nordeuropeiska länderna har istället det strängare klimatet gjort det svårare 

att livnära sig på jordbruksproduktion vilket lett till mindre jordbrukssektorer. Något som 

resulterat i att de nordeuropeiska länderna använt sig mer av industriell framställning. Detta 

medför att få nordeuropeiska livsmedel inte kvalificerar sig för ursprungsbeteckningar 

eftersom insatsvarorna sällan kommer från ett specifikt geografiskt område. Producenterna 

och konsumenterna har olika syn på ursprungsbeteckningarnas betydelse samt att kunskapen 

om ursprungsbeteckningar mellan dessa partner är väldigt stor. Men med hjälp av terrior går 

det att göra livsmedel med ursprungsbeteckningar. Där länkas producenter och konsumenter 

samman, för båda är beroende av varandra. Konsumenterna vill ha nya livsmedel med 

specifika egenskaper och goda smaker. Nya producenter och nya livsmedelsprodukter skulle 

inte finnas om det inte fanns en nyfikenhet och köpvilja hos konsumenterna.   
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3. Syfte  
Syftet är att analysera vilken betydelse ursprungsbeteckningar har på svenska livsmedel ur ett 

producent- och konsumentperspektiv. Syftet är också att beskriva ansökningsprocessen för att 

erhålla en ursprungsbeteckning till ett livsmedel.    

 

3.1 Frågeställningar  

Vilken betydelse har ursprungsbeteckningar på svenska livsmedel för producenten? 

Vilken betydelse har ursprungsbeteckningar på svenska livsmedel för konsumenten? 

Är svenska konsumenter informerade om ursprungsbeteckningar?  

Köper svenska konsumenter livsmedel på grund av ursprungsbeteckningar?   

Hur ser processen ut för producenter som söker ursprungsbeteckning till sina livsmedel? 

Vilka för- och nackdelar finns det gällande ansökningsprocessen?    

 

4. Material och metod  
I följande avsnitt beskriver författarna genomförandet av undersökningen för att läsaren skall 

kunna följa den process genom vilket resultaten tagits fram. I detta metod- och materialavsnitt 

sammanfattas tillvägagångssätt och tekniker som används i den vetenskapliga 

undersökningen. 

  

4.1 Val av metoder  

Den samhällsvetenskapliga forskningen beskriver ofta två tillvägagångssätt för att utvinna, 

bearbeta och analysera information. Kvalitativ forskning och kvantitativ forskning är de två 

metoder som kan användas inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2011). 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att 

få fram sina resultat. Den kvantitativa forskningen innebär att statistiska analyser efter 

mätningar av datainsamlingar görs och kallas ”hård” data. Den kvalitativa forskningen är helt 

tvärtemot, där läggs istället vikten på verbala analyser av ”mjuk” data, kvalitativa intervjuer, 

fokusgruppintervjuer eller tolkning av textmaterial (Patel & Davidson, 2003). När kvalitativa 

metoder och kvantitativa metoder kombineras kallas det för flermetodsforskning. I detta 

arbete har författarna valt att använda sig av flermetodsforskning för att på lättare sätt kunna 

besvara forskningsfrågorna. Något som enligt Bryman (2011) kallas för triangulering, det vill 

säga då man kombinerar den kvalitativa och kvantitativa forskningen, för att triangulera 

resultaten så de bestyrker varandra ömsesidigt. I den kvalitativa delen har man valt att 

http://infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml
http://infovoice.se/fou/bok/10000033.shtml


 

16 
 

använda sig av semistrukturerade intervjuer och i den kvantitativa metoden har enkäter 

används. Nedan motiveras valet av de olika metoderna.  

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

Uppsatsen baseras på tre kvalitativa intervjuer varav två direkta intervjuer och en 

telefonintervju. Till denna studie valdes semistrukturerad intervjuform. I semistrukturerad 

intervjuform har intervjuaren en uppsättning frågor som generellt kan beskrivas som ett 

frågeschema men där frågornas ordningsföljd varierar (Bryman 2011).  Frågorna brukar vara 

mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju, intervjuaren har också en viss 

benägenhet att ställa ytterligare frågor det vill säga uppföljningsfrågor till det som uppfattas 

som relevanta svar (Bryman 2011). Enligt Bryman (2011) är fördelarna med en kvalitativ 

intervju att de ger uppsatsen ett djup, men kanske inte den bredd som en kvantitativ 

undersökning skulle kunna ge. Så kallade slutna svarsalternativ förekom inte i frågeschemat 

eftersom de fanns risk att gå miste om värdefull information. De fördelarna som finns med 

slutna svarsalternativ är att risken minskar för feltolkning och att variation i svaren minskar, 

men i denna uppsats ville vi få ett bredare djup och perspektiv från alla respondenternas 

erfarenheter (Bryman 2011). 

4.1.2 Telefonintervjuer  

Då det i denna studie använts telefonintervju innebär de att frågandet sker per telefon istället 

för direkt, det vill säga ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Det är lättare att hantera en 

telefonintervju än en personlig intervju. Eftersom direkt intervjuer ibland påverkar 

respondenternas svar gällande faktorer hos intervjuaren som kön, klass, ålder, etnisk bakgrund 

och även intervjuarnas närvaro. Vilket kan resultera i att respondenterna svarar som man tror 

intervjuaren uppskattar. Den distans telefonintervjuer innebär minskar kraftigt denna felkälla. 

Intervjuarens personliga egenskaper kan respondenterna inte uppfatta, samt att intervjuaren i 

fysisk bemärkelse inte finns närvarande kan minska risken för att respondenten svar påverkas 

av intervjuaren (Bryman, 2011). Telefonintervjuer minskar risken för det ska ske ett stort 

bortfall, något som istället är vanligt vid enkätundersökningar (Bryman, 2011).  

 

Orsaken till telefonintervju var också på grund av ekonomi, eftersom de skulle betyda stora 

resekostnader att besöka alla denna respondent. Det finns dock nackdelar som att vid en 

telefonintervju måste frågorna hållas relativt enkla samt att respondenten kan bli påverkad av 

intervjuarens tonfall och dennes frågeformulering (Bryman, 2011). Innan telefonintervjuerna 
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skickades mail till respondenterna för att förklara studiens syfte, varför de valts att intervjuas 

och vad svaren skulle användas till.   

 

4.1.3 Etiska överväganden  

Bryman (2011) skriver om etiska principer som rör frågor kring integritet, frivillighet och 

anonymitet. Dessa har tagits hänsyn till, genom att varit tydliga med studiens syfte, att 

deltagandet sker frivilligt, att insamlade uppgifter endast skulle användas för studiens syfte 

samt att berörda intervjupersoner har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Bryman, 

2011). Anonymitet för att få så sannenliga svar som möjligt samt att när respondenterna 

företräder vissa organisationer/myndigheter kan det anses känsligt att nämna deras namn 

eftersom de då sammankopplas med sina organisationer/myndigheter. Man kan då få 

uppfattningen att respondentens åsikter gäller för hela organisationen/myndigheten. På grund 

av tidsbrist kan man riskeras korta och inte välgenom tänkta svar, därför valdes att till varje 

intervjutillfälle avsätta 60 min. För att respondenterna själv skulle bestämma intervjutakten 

samt om de ville tillägga något på slutet. Eftersom alla respondenterna har valde att delta 

frivilligt så bestämdes att innan slutinlämning av studien skicka till varje respondent, för att 

godkänna referenshantering. Etiska överväganden berör alltså mer än bara tillvägagångssätt 

och är något som bör genomsyra allt arbete med och kring forskning enligt Bryman (2011). 

 

4.2 Genomförande 

Första intervjun genomfördes den 20 april 2012 i Luleå, den andra den 30 april 2012 även den 

i Luleå och den sista genomfördes via telefon den 4 maj 2012.  När intervjuerna genomfördes 

deltog varje respondenterna enskilt tillsammans med båda intervjuarna tillika författarna till 

denna studie. Under intervjuerna antecknade båda författarna men intervjufrågorna ställes 

bara av den ena författaren. Telefonintervjun tog cirka 20 minuter, då vissa frågor hade 

besvarats via e-mail. Resterande två tog 45 minuter vardera, då frågor var besvarade pratades 

det generellt om ursprungsbeteckningar och närproducerad/lokal mat. Båda respondenterna 

överlämnade material som kunde användas som information till bakgrunden. Respondenterna 

som valdes att intervjuas har alla starka anknytningar till livsmedel med 

ursprungsbeteckningar. Respondenten ett, Wikström arbetar som matkonsult på 

hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten. Wikströms arbetar med att främja 

närproducerad/lokal mat och är delaktig i förening Matproducenterna i Norr. En förening som 

stöttar de lokala livsmedelsproducenterna. Wikström var även delaktig i ansökningsprocessen 
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till Kalixlöjrom, deltagit i möten i Bryssel samt marknadsfört den på olika event tillsammans 

med vår andra respondent, Bergman.  

 

Bergman hade huvudansvaret vid Kalixlöjroms ansökan gällande ursprungsbeteckningen. 

Denne blev anställd av Kalix kommun för att driva arbetet med ansökan om 

ursprungsbeteckning till Kalixlöjrom. Från början är Bergman fiskare och har sedan arbetat 

som VD för ett företag i norrbotten som säljer lokalproducerade livsmedel.  

 

Tredje respondenten, Nygård gjordes telefonintervjun med. Nygård arbetar som professor på 

Södertörnshögskola i södra Sverige och har även han varit delaktig i ansökningsprocessen att 

ge ett livsmedel en ursprungsbeteckning. År 2012 gjorde denna en handbok om att ansöka om 

ursprungsbeteckningar. Detta urval gjordes för att få olika infallsvinklar och eventuellt kunna 

urskilja olika sätt att beskriva betydelsen vad en ursprungsbeteckning har för ett livsmedel 

och då framförallt ur en producents synvinkel. 

 

4.3 Enkäter    

En kvantitativ enkät valdes för denna studie då en kvantifiering av data ansågs som relevant 

för att kunna besvara studiens syfte. Till denna studie användes 100 konsumenter, hälften män 

och hälften kvinnor i olika åldrar. Med en enkät menas att respondenter besvarar på egenhand 

frågor, ingen konversation mellan respondenten och forskaren (Bryman, 2011).  Slutna frågor 

användes till mesta dels i denna studie. Enkäten avslutades med en öppenfråga, där 

konsumenterna skulle namnge svenska livsmedel med ursprungsbeteckningar. Vid slutna 

frågor är det viktigt att vara klar och tydlig när det gäller hur man vill att konsumenterna ska 

svara (Bryman, 2011). Då frågorna är slutna är enligt Bryman (2011) en viktig aspekt att 

svarsalternativen ska ordnas horisontellt eller vertikalt. Det rekommenderas att bara använda 

sig av någon av svarsformerna och inte blanda. Till denna studie valdes att använda sig av 

horisontella svarsalternativ då det endast kunde svaras JA eller NEJ på frågorna samt att det 

fanns utrymme på papperet som gjorde att konsumenterna inte kunde kryssa i fel. Bryman 

(2011) betonar att öppna frågor och slutna frågor innebär både för- och nackdelar, med de 

problem det innebär att bearbeta svar från öppna frågor gör att flertalet forskare väljer slutna 

frågor. Genom öppna frågor kan respondenterna svara med egna ord, de lämnas utrymme för 

ovanliga svar och frågorna leder inte respondenternas tankar i en viss rikting. Nackdelarna är 

att de tar längre tid för intervjuaren, svaren måste kodas, de kräver mer av respondenterna då 
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de kommer att prata längre samt att det finns risk att intervjuaren ställer frågorna på olika sätt 

och inte heller hinner anteckna svaren. Med slutna frågor är det lätt att bearbeta svaren, man 

ökar jämförbarheten i svaren, respondenterna blir informerade om innebörden av frågan 

genom svarsalternativen. Bryman (2011) skriver fortsättningsvis att även här finns det 

nackdelar. Skulle de framkomma intressanta svar från respondenterna är dessa omöjliga att ta 

med, svarsalternativen får inte vara så lika varandra att de överlappar varandra, hur 

svarsalternativen tolkas av respondenterna kan vara olika samt att slutna frågor kan irritera 

respondenterna även om de inte tycker att något svarsalternativ passar. Valet av enkät gjordes 

för att kunna identifiera vad konsumenter vet om ursprungsbeteckningar. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes för att få konsumenter att svara på enkätundersökningen. Bryman 

(2011) menar att ett bekvämlighetsurval är när man använder sig av personer som för tillfället 

är tillängliga för forskaren. Att valet föll på att använda sig av enkäter var för att kunna få 

ytterligare en infallsvinkel och visa på hur uppmärksammade konsumenter är på 

ursprungsbeteckningar och vilken betydelse den har hos konsumenterna.  

 

I centrala Luleå på en Ica butik genomfördes enkätundersökningen. Enkätundersökningen 

handlade om hur informerade konsumenter är angående svenska livsmedel med 

ursprungsbeteckningar. Exempelvis skulle frågor som, är ursprungsbeteckningar något du 

letar efter när du handlar och vilka livsmedel i Sverige har en ursprungsbeteckning besvaras. 

Valet av Ica var lätt då det är den enda livsmedelsbutiken mitt i centrala Luleå. Då de flesta 

arbetar dagtid valdes att klockan 14.00 onsdagen den 2 maj starta undersökningen. Fem 

timmar senare hade målet med 100 enkätsvar uppnåtts så då valdes att avsluta 

undersökningen. Eftersom bekvämlighetsurval användes så tillfrågades alla konsumenter som 

besökte butiken. Dock var ett mål att hälften av konsumenterna skulle vara män och andra 

hälften kvinnor, detta mål uppnåddes. Ålder var inget man tog hänsyn till. Då 

ursprungsbeteckningar enligt författarna till studien inte är något som riktar sig till en speciell 

målgrupp.  

 

4.4 Databassökning 

För att bygga den teoretiska bakgrunden som del i att besvara studiens syfte har man använt 

sig av sökning i databaser. Databaser som använts är Summon, vilket resulterade i sju 

vetenskapliga artiklar som legat till grund för uppsatsen. En viktig källa vid elektronisk 

datainsamling är de bibliografiska databaserna, de bidrar med en större tillgång till tidskrifter 

och artiklar i fulltext (Bryman, 2011). De sökord som har används och varit relevanta för 
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uppsatsen är ursprungsbeteckningar, regionala produkter, regionalt skydd, traditionell mat, 

konsumenter och producenter. De olika sökorden kombinerades, oftast två och två för att få 

färre antal träffar. Urvalet av artiklar grundades på de lästa titlar och sammanfattningar i 

första hand. Där sammanfattningarnas relevans för syftet avgjorde om hela artikeln lästes. 

Den litteratur och de artiklar som har används styrker respondenternas svar vid intervjuerna 

och den kvantitativa undersökningen som har gjorts.   

4.5 Urval  

För att klargöra vilket urval den här studien skulle baseras på hämtades inspiration från 

författarnas B-uppsats. Författarnas tidigare forskning inom området ursprungsbeteckningar 

var att förklara och förstå en ursprungsbetecknings innebörd. En forskning som också visade 

på att Sverige var lång efter länderna i Sydeuropa gällande antalet livsmedel med 

ursprungsbeteckningar. Där väcktes intresset att ta reda på varför Sverige har så få livsmedel 

med ursprungsbeteckningar. Orsakerna till detta är många men för att få en överblick valdes 

att studera ur ett producent- och konsumentperspektiv. Till denna studie har man även valt att 

avgränsa sig och fokusera på två svenska livsmedel. Svecia ost som var Sveriges första 

livsmedel med ursprungsbeteckning och Kalix löjrom som är de enda livsmedlet i Sverige 

med skyddad ursprungsbeteckning. Efter dessa livsmedel valdes sen de respondenter som 

skulle intervjuas, tre respondenter som skulle ha stor kunskap om livsmedel med 

ursprungsbeteckningar. Valet av en ICA-butik i Luleå beror på att största del av studien har 

skett i Luleå. Men faktorer som också låg till grund för valet var att två av respondenterna är 

från Norrbotten så var det intressant att se om konsumenterna i Norrbotten delade 

respondenternas uppfattningar. Samt att Sveriges enda livsmedel i högsta kategorin i EU:s 

skyddssystem finns i Norrbotten.   

 

4.6 Bearbetning och analys  

Alla tre intervjuerna genomfördes på förmiddagen och sammanställdes på eftermiddagen.  

Vid intervjuerna erbjöds respondenterna anonymitet, men tillåtelse beviljades att använda 

efternamn vid deras uttalanden. Efter intervjuerna transkriberades svaren på frågorna och 

varje fråga analyserades och diskuterades enskilt där respondenternas synsätt och 

kommentarer jämfördes för att vidare säkerställa likheter och olikheter.  

 

Det insamlade datamaterialet från enkäterna sammanställdes i stapeldiagram för att tydligt 

visa vilket utfall den hade. Genom att beräkna frekvensen de vill säga hur många som svarade 
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JA respektive NEJ på varje fråga kunde beräkningar göras. För att ge en så tydlig bild som 

möjligt behandlade enkätundersökningen frågor som: hur ser en ursprungsbeteckning ut, är 

något man letar efter när man handlar råvaror, finns de för få livsmedel med 

ursprungsbeteckningar och om man kunde nämna ett livsmedel med ursprungsbeteckning.  

Avslutningsvis jämfördes och diskuterades informationen från den kvalitativa metoden 

respektive kvantitativa metoden, vilket utgör grunden för diskussionen i denna studie.   

 

5. Resultat  
I följande avsnitt presenteras sammanställningen av de semistrukturerade intervjuerna samt de 

genomförda enkäterna. Dispositionen av resultatet är densamma som bakgrunden och har 

därför liknande underrubriker. Resultatet presenteras utifrån en uppdelning mellan 

konsumenter och producenter. Respondenterna berör de frågor som ställts under intervjuerna 

och enkätundersökningen visas med diagram men även med en beskrivande text. 

Respondenterna, i denna studie besvarade frågor som berör ursprungsbeteckningens betydelse 

hos en producent och ansökansprocessen. De fick också resonera kring varför Sverige har så 

få livsmedel med ursprungsbeteckningar samt hur man ska arbeta vidare i Sverige för att göra 

det lättare att ansöka om ursprungsbeteckningar (se bilaga 1). 

5.1 Ursprungsbeteckningar  

Enligt Wikström (2012) råder det idag stor enighet i Sverige om vikten av att behålla en 

levande landsbygd. Den långtgående centraliseringen och rationaliseringen av jordbruks- och 

livsmedelssektorn har bidragit till avfolkningen av den svenska landsbygden (Wikström, 

2012). I Europa är de en ökad utveckling av lokala jordbruks- och livsmedelssystem där 

länkarna mellan regionen, kulinariska traditioner och lokal produktion står för 

utgångspunkten (Bergman, 2012). Detta genom att etablering av mervärdeskapande 

kvalitetsstandards av aktörer i Europa har skapa både nya arbetstillfällen och ökat tillväxt i 

redan befintliga företag. Exempel på detta är parmaskinka och champagne, dessa har 

långsamt etablerats i konsumenternas medvetande som starka varumärken (Bergman, 2012). 

Enligt Wikström (2012) är det viktigt att skapa ett starkt varumärke för att företag ska kunna 

få fotfäste och överleva på sin marknad. Dessa varumärken bidrar till en positiv 

landsbygdsutveckling genom en ökad småskalig produktion, företagsetableringar och ökad 

sysselsättning. Sverige är gentemot andra Europeiska länder långt efter på denna punkt 

(Bergman, 2012). 
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5.2 Svenska livsmedel   

Enligt Nygård (2012) är det oftast inte producenterna själva som initierar 

ansökningsprocessen. I Sverige är detta inte svårt att förstå eftersom så få känner till EU:s 

regelverk för ursprungsbeteckningar. Samma mönster ser man också i övriga Europa, inte 

minst i Frankrike, Italien och Spanien. Det är ofta externa krafter som sätter i gång processen. 

Det sker också till stor del med statligt stöd och inte sällan av statliga myndigheter (Nygård, 

2012). Fortsättningsvis berättar Nygård (2012) att skälen till att ansöka om 

ursprungsbeteckning kan variera. För livsmedel med gott internationellt rykte och stor 

spridning är det möjligheten att stoppa plagiat, till exempel Kalixlöjrom. I andra fall är det 

stolthet över lokal mattradition i kombination med förhoppningen om bättre betalt för 

livsmedlet. Nygård (2012) betonar att de ytterst handlar det om regional utveckling och 

bevarande av traditionellt kunnande.  

 

Varför Sverige har så få livsmedel med ursprungsbeteckningar är det ingen som vet utan man 

kan bara spekulera i. Men enligt Nygård (2012) kan man delvis få svaret på den frågan från 

landsbygdsministern Eskil Erlandssons uttalande vid ett framtidsforum i Skara hösten 2011. 

Projektet ”Sverige det nya matlandet” syftade till att skapa 20 000 nya jobb inom jordbruks 

och livsmedelssektorerna. Men när ministern konfronterades med det faktum att det hade 

försvunnit 10 000 jobb sedan projektet startade sa han att effektiviseringen och 

industrialiseringen av jordbruket och livsmedelsproduktionen måste fortsätta. Tyvärr så har 

detta historiskt medfört att fler jordbrukare idag inte producerar egna livsmedel utan råvaror 

till livsmedelsproduktionen. Det saknas koppling mellan råvara och det livsmedel som 

produceras, därmed saknas stolthet och medvetenhet (Nygård 2012). Bara titta på hur stor del 

av saluvärdet på ett livsmedel som går till jordbrukaren och hur de ändrats med tiden. Om 

man skulle vara kategorisk så är svenska bönder bulkproducenter av råvaror inte 

livsmedelsproducenter enligt Nygård (2012). På samma sätt är livsmedelsproduktionen 

inställd på bulkproduktion. Nygård (2012) betonar också ett annat skäl är den allmänna 

okunskapen om skyddade beteckningar.  

Bergman (2012) förklarade att regeringen presenterade för några år sedan en vision om att 

Sverige skulle bli det nya matlandet i Europa. Wikström (2012) berör också ämnet om 

Sverige som det nya matlandet, för att detta ska uppnås krävs att Sveriges specifika 

förutsättningar lyfts fram detta genom det geografiska läget, den unika naturen och den höga 
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miljömedvetenheten. Särskilt framhålls det ökande intresset för det mångskiftande svenska 

matarvet.  

Enligt Bergman (2012) fick Kalixlöjrom sitt namn av krögaren Werner Vögeli (1930-2007) 

som 1954 gifte sig med Ingrid, som härstammar från Kalixtrakten. Bergman (2012) berättar 

fortsättningsvis att Werner i samband med sina otaliga resor till bygden köpte upp löjrom till 

sina förrätter och specialiteter på Operakällaren. Vid sina inköpsresor frågade han specifikt 

efter ”löjrommen från Kalix” som med tiden utvecklades till begreppet Kalixlöjrom. Bergman 

(2012) anser att Werner Vögeli är en av de personer som har betytt mest för lanseringen av 

Kalixlöjrom och gjort den till ett unikt livsmedel. Sedan år 2006 har efterfrågan av löjrom 

ökas och priset nästan tredubblats, det är en otrolig utveckling menar Bergman (2012). 

Bergman är en av personerna som ligger bakom EU:s ursprungsskydd för Kalixlöjrom.  

Bergman (2012) menar att det kustnära fisket i norrbotten inte skulle överleva på strömming 

och lax. Basen är Kalixlöjrom, som gör att man har råd att investera i båtar och utrustning 

(Bergman, 2012). Bergman (2012) beskriver löjromsfisket som en gammal tradition som har 

utvecklas under åren och idag tar man upp cirka 60 ton löjrom per år med cirka 35 

trållicenser. Vid fisket och resningen är hela familjen inblandad och kunskaperna förs över 

från generation till generation. Det är Norrbottens kustfiskareförbund som äger utmärkelsen 

för SUB för Kalixlöjrom och det är mycket viktigt att få märka löjromen med denna symbol. I 

dagens samhälle cirkulerar det en hel del kopior som säljs under namnet Kalixlöjrom och med 

strängare kontroller från livsmedelsverket kommer det bli svårare att använda sig av namnet 

utan påföljder menar Bergman (2012). Trots att Kalixlöjrom har samma ursprungsbeteckning 

som parmesanost och paramaskinka anser Bergman (2012) att löjromen ännu inte har hittat 

sitt rätta värde. För att marknadsföra Kalixlöjrom bättre har han valt att resa runt i Sverige och 

berätta om löjromsfisket till kända krögare. Förhoppningen är att detta ska ge goda effekter 

för besöksnäringen i Norrbotten. Bergman (2012) säger att den exklusiva märkningen på 

Kalixlöjrom är svår att uppskatta, men att det är enormt stort. Fortsättningsvis menar 

Bergman (2012) att trots den okunskap som finns hos svenska konsumenter så kan man se att 

restaurangvärlden har fått upp ögonen för ursprungsmärkta livsmedel och intresserar sig för 

dessa. Både krögare och det svenska kocklandslaget har besökt Kalixkommun för att få mer 

information om Kalixlöjrom. Kocklandslaget har även valt att ta med löjromen ut i världen på 

uppdrag och på så sätt marknadsföra svenska produkter runt om i Europa, något som inte 

skulle ha skett om den saknade beteckning menar Bergman (2012). I Sverige var det endast 

Kalixlöjrom som till helt nyligen använde sig av ursprungsbeteckningen som ett positivt 
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marknadsföringsinstrument. Idag finns även ursprungsbeteckningen på Sveciaosten. Men 

Bruna bönor och Skånsk spettkaka använder inte märkningen i marknadsförningssyfte. Vilka 

skälen till detta är framgår inte av Nygård (2012).  

 

5.3 Ursprungsbeteckningars betydelse för konsument  

I resultatet från enkätundersökningen visas utfallet angående konsumenternas kunskap 

gällande ursprungsbeteckningar samt vilken betydelse en ursprungsbeteckning har för 

konsumenterna. Som framgår av Figur 1 är konsumenternas kunskap om 

ursprungsbeteckningar väldigt liten hos både män och kvinnor. Resultatet av enkäten (se 

Figur 1) visar på att endast 15 kvinnor och 6 män av sammanlagt 100 tillfrågade var 

uppmärksammade på hur en ursprungsbeteckning ser ut.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Enkät fråga 1- Vet du hur en ursprungsbeteckning ser ut? Andelen kvinnor 

respektive män i kontrollgruppen, för antal JA- och NEJ svar.  

 

Figur 2 visar på antalet konsumenter som letar efter en ursprungsbeteckning när de handlar 

livsmedel i butikerna. I denna studie är det flest män som letar efter ursprungsbeteckningar 

när de handlar, vilket framgår av Figur 2.    
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Figur 2. Enkät fråga 2- Är ursprungsbeteckningar något du letar efter när du handlar 

livsmedlen? Andelen kvinnor respektive män i kontrollgruppen, respektive JA- och NEJ svar.  

 

Figur 3 visar att både kvinnorna och männen tycker de finns för få livsmedel i Sverige med 

ursprungsbeteckningar. I resultatet från enkäten (se Figur 3) framgår de att 68 konsumenter av 

100 tillfrågade tycker att Sverige har för lite livsmedel med ursprungsbeteckningar.    

 

 

Figur 3. Enkät fråga 3- Finns de för få livsmedel med ursprungsbeteckningar i Sverige? 

Andelen kvinnor respektive män i kontrollgruppen, respektive JA- och Nej svar.  

Tabell 1. Enkät fråga 4- Visar utfallet gällande konsumenternas kännedom om 

ursprungsmärkta livsmedel i Sverige.  
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Svecia ost 8 

Falukorv 5 

Spettekaka 4 

Bruna bönor 14 

Hushållsost 12 

Nej 22 
 

Som framgår av Tabell 1 är många konsumenter upplysta om vilka livsmedel som finns i 

Sverige med ursprungsbeteckningar. Resultatet av enkäten (se Tabell 1) visar att flest 

konsumenter vet om Kalixlöjroms ursprungsbeteckning. Alla livsmedel i Sverige med 

ursprungsbeteckningar berördes i enkäten men antalet konsumenter som inte vet vilka 

livsmedel som finns i Sverige är fortfarande högt.   

Antalet livsmedel i Sverige med ursprungsbeteckningar är väldigt litet vilket har resulterat i 

att konsumenternas kunskap om ursprungsbeteckningar är begränsat (se Figur 1). Om denna 

okunskap beror på att ursprungsbeteckningar är för lite uppmärksammat i Sverige framgår 

inte av enkätundersökningen.  

Enligt Bergman (2012) beror bristen på kunskap hos konsumenterna på att Sverige är för 

dåliga på att marknadsföra ursprungsbeteckningar och dess värde. Som framgår av resultatet 

(se Figur 1) är konsumenterna medvetna om vilka livsmedel i Sverige som har 

ursprungsbeteckningar. Men kanske inte hur ursprungsbeteckningarnas symboler ser ut. 

Enligt Bergman (2012) är en annan stor skillnad att i Sverige finns det ingen speciell 

avdelning/organisation som jobbar aktivt för att hjälpa producenterna och marknadsföra 

ursprungsbeteckningar som det finns i till exempel Frankrike, Spanien och Italien. Enda 

organisation som finns är Livsmedelsverket men deras största uppgift är mer att hjälpa 

utformningen av ansökan så den går rätt till (Bergman, 2012). Enligt Wikström (2012) kan 

man se att livsmedels som kan refereras till det geografiska ursprunget har en positiv 

påverkan på konsumenterna världen över. Producenter och försäljare är väl medvetna om 

detta och måna om att påvisa ursprungslandet eller ursprungsplatsen för att kunna förmedla de 

kvalitativa egenskaper som finns hos livsmedlet (Bergman, 2012). Ursprungsbeteckningen 

kan därmed liknas som en stämpel för kvalitet till konsumenterna. 

5.4 Ursprungsbeteckningars betydelse för producent  

Enligt Nygård (2012) är grunden till ansökan definitionen av produktens terroir. Livsmedel 

skiljer sig från viner genom att produktens terroir måste vetenskapligt kunna länkas till 

livsmedlet och dess egenskaper (Nygård 2012). Till detta tillkommer naturligtvis 
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”storytelling” och arbetet med att ta fram enhetliga regler för livsmedlet och produktionen. 

Arbetet med detta och med att ta fram en livsmedelshistoria hjälper till att positionera 

livsmedlet och producenten i förhållande till producenter med likartade livsmedel (Nygård, 

2012). Det är denna livsmedelshistoria som konsumenterna måste informeras bättre om för att 

främja handeln av livsmedel med ursprungsbeteckningar (Bergman, 2012). Nygård (2012) 

berättar fortsättningsvis att ursprungsbeteckningarna inte är tillräckligt kända av svenska 

konsumenter, vilket är det största problemet och att de då inte förstår betydelsen en 

ursprungsbeteckning har för ett livsmedel. Ett problem som är stort i Sverige men som i 

övriga Europa är väldigt litet.  

 

På världsmarknaden idag är livsmedelsföretagen allt färre men större och starkare. 

Ursprungsbeteckningar har därför blivit en allt viktigare ekonomisk resurs (Bergman, 2012). 

Ursprungsbeteckningen gynnar företaget på så sätt att de ligger till grund för 

kommunikationen med kunden. Ursprungsbeteckningarna hjälper konsumenten att identifiera 

och köpa ett livsmedel eller en tjänst (Wikström, 2012). Att kunna kommunicera effektivt 

med sina kunder samt skapa en känslomässig relation till konsumenten som gör att kunden är 

villig att välja ett livsmedel framför ett annat har också blivit allt viktigare för små 

livsmedelsföretag.  

 

5.5 Begreppet Terrior  

Wikström (2012) menar att Sverige inte insett vilken slagkraft livsmedel med 

ursprungsbeteckningar har i övriga Europa. Självklart finns en potential för att svenska 

livsmedel ska ge fler arbetstillfällen, ökad export och livskraft på den svenska landsbygden. 

Vidare anser Wikström (2012) att en av orsakerna till att Sverige knappt har några livsmedel 

med ursprungsbeteckningar är på grund av att det saknas traditioner, att föra vidare 

livsmedlets identitet. Wikström (2012) betonar att ett problem som finns bland de svenska 

konsumenterna är att de inte känner till ursprungsbeteckningar. På motsvarande sätt finns 

okunskap i handeln och bland producenterna. I många europeiska länder har man insett de 

marknadsmässiga fördelarna med dessa märkningar. Där arbetar speciella avdelningar med att 

ansöka samt uppdatera sig om vad som händer med ursprungsbeteckningar i de andra 

europeiska länderna Wikström (2012). I Sverige får de producenter som söker 

ursprungsbeteckningar göra allt arbete själv. Wikström (2012) menar att Sverige måste 

tillsätta resurser och skapa organisationer för att bygga detta värde.   
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Att de flesta SUB/SGB innehas av Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Tyskland och 

Grekland är ingen slump menar Wikström (2012). EU:s skyddssystem för 

ursprungsbeteckningar är utvecklat efter det franska kvalitetscertifieringssystemets modell 

som utifrån den historiska erfarenhet som dessa länder har från certifieringen och regleringen 

av vin.  

 

Wikström (2012) beskriver begreppet ”terroir” och ställer sig frågan om en speciell plats 

verkligen kan ha en speciell smak? Wikström (2012) påpekar att småproducenter i Sverige 

har börjat återuppta traditionen att benämna livsmedel med geografiska 

namn.  Fortsättningsvis beskriver Wikström (2012) att terroir inte på något sätt kan jämföras 

med lokalproducerat eller närproducerat utan innehåller de naturgivna förutsättningar som 

inte människan påverkar. Wikström (2012)  menar på att Sverige har många unika livsmedel 

eftersom landet består av ett varierat klimat och mångsidig natur. Det är viktigt att hitta de 

unika smakerna som finns i landet och dess matproducenter. För att producenter ska ha 

möjlighet att producera livsmedel som är unika Wikström (2012). Enligt Wikström ser 

framtiden oviss ut men arbetet med att främja livsmedel med ursprungsbeteckningar får inte 

stanna här utan att man måste ta nästa steg för att lotsa fram fler livsmedel, samt bygga på 

värdet av certifieringen i Sverige och för livsmedlen.  

 

5.6 Traditionella livsmedel  

Eftersom kvalitetsmedvetenheten hos konsumenter och kravet på högre kvalité främjar 

efterfrågan för livsmedel med ett specifikt geografiskt ursprung ökar också den ekonomiska 

och politiska betydelsen för ursprungsbeteckningar (Bergman, 2012). Detta resulterar i ett 

ökat intresse för olika ursprungsländer att skydda sina livsmedel. Orsakerna är många till 

varför konsumenter föredrar livsmedel med en ursprungsbeteckning framför andra livsmedlen 

(Wikström, 2012). Exempelvis kan livsmedlen anses ha en särkskilt hög kvalitet, vara säkra, 

exotiska eller beteckna hög status. Som en konsekvens av detta har det rättsliga skyddet för 

geografiska ursprungsbeteckningar utvecklats. 

 

Bergman (2012) anser att Sverige borde satsa på de livsmedel som redan finns med 

ursprungsbeteckningar. Att man genom en bra marknadsförning på livsmedel med 

ursprungsbeteckning kan locka konsumenter till landsbygden och genom denna 

marknadsförning uppmärksamma konsumenterna på andra livsmedel som inte har någon 

ursprungsbeteckning.  
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Nygård (2012) föreslår att för att hjälpa och främja producenter i ansökningsprocessen slå 

samman exempelvis 10 producenter med livsmedel som kan söka om ursprungsbeteckningar. 

Då skulle dessa livsmedel uppmärksammas mer och producenterna skulle kunna hjälpa 

varandra. För närvarande finns det endast sex livsmedel med ursprungsbeteckning, Kalix 

löjrom, Bruna bönor från Öland, Skånsk Spettekaka, Svecia ost, falukorv och hushållsost 

(Nygård 2012). Under 2011ansökte Upplandsklubben, ett uppländskt rågbröd och Suovas, 

rökt renkött. Dessa genomgår nu den första granskningen hos den svenska 

kontrollmyndigheten (Nygård 2012).  

5.7 Ansökan om ursprungsbeteckning  

Problemet i Sverige är att producenterna inte kan få stöd och hjälp från någon (Wikström, 

2012). Bidrag kan sökas från jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner m.fl. men 

producenterna måste själv klara 50 % av finansieringen (Nygård 2012). Nygård (2012) 

nämner att Kalixlöjroms ansökningsprocess kostade mellan 1,5-2 miljoner kronor och menar 

på att när man kommer upp i de summorna kan inte småproducenter själva ansöka eftersom 

de saknar kapital. Nygård (2012) förklarar fortsättningsvis att i samtliga svenska fall har 

ansökan finansierats av länsstyrelser, fiskeriverket, jordbruksverket, landsting, kommuner och 

även av privata intressenter.  

 

Enligt Bergman (2012) tas i Sverige ansökningarna om SUB, SGB och GTS hand av 

Livsmedelsverket. Myndigheten hade i början av 2010 en jurist som arbetade 10 procent av 

sin tjänst med dessa arbetsuppgifter. Som en jämförelse kan nämnas att Frankrike har en hel 

myndighet, INAO som enbart ägnar sig åt denna arbetsuppgift, där antalet heltidsanställda är 

över 300 (Bergman, 2012). Utöver den anställda personalen finns fem nationella kommittéer 

som består av lekmän och experter. I de nationella kommittéerna prövas och behandlas 

samtliga invändningar mot de ansökningarna som görs. Trots att ursprungsbeteckningar har 

en positiv påverkan hos både konsument och producent finns det en del nackdelar och 

kostnader förenade med certifieringen (Wikström, 2012). Det allra största problemet med 

certifieringen är den långdragna processen gällande administrationen. Detta är något som 

både Bergman (2012) och Wikström (2012) påpekar i sina intervjuer. Eftersom erfarenheterna 

skiljer sig åt är det svårt att peka på en generell orsak till varför administrationskostnaden blir 

så höga. Bergman (2012) menar att kunskapen om att ursprungsmärka sina livsmedel inte 

finns i Sverige ännu. Eftersom Sverige har så få livsmedel med i den hösta klassen av 

ursprungsmärkningar vet man inte vart man ska vända sig för att få hjälp med sina livsmedel. 
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Därför berättar Bergman (2012) att flera småskaliga producenter har kontaktat honom för att 

få synpunkter och tips gällande processen att ansöka om ursprungsbemärkning av ett 

livsmedel.    

Ser man tillbaka på ansökningsprocessen så har den så har den förändrats med åren. Idag är 

det enligt Nygård (2012) svårare att söka på grund av att medlemsstaterna bevakar varandra. 

Det som är svårare är att bevisa att ett livsmedel har egenskaper som gör att den skiljer sig 

från andra likartade redan certifierade livsmedel.  

Ansökan är byråkratisk, kostsam och tar flera år. Samtidigt strävar EU efter att snabba på och 

underlätta processen (Nygård, 2012). Många av de livsmedel som är ursprungsskyddade fick 

detta skydd när regelverket infördes. Då gav man i princip ursprungsskydd till samtliga 

livsmedel som hade godkänts nationellt med geografiska indikationer. EU granskade inte 

ansökningarna utan certifierade dem direkt. Enligt Nygård (2012) uppfyller många av dessa 

livsmedel inte dagens krav för ursprungsbeteckningar. Men har ett livsmedel en gång blivit 

godkänd gäller skyddet fram till dess att produktionsmetoden eller livsmedlet ändras, då 

måste en ny ansökan lämnas in (Nygård, 2012).  

6. Diskussion  
Nedan presenteras resultatdiskussion, författarna diskuterar resultatet av datainsamlingen 

samt vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur i syfte att utröna betydelsen av 

ursprungsbeteckningar hos producenter och konsumenter. Diskussion förs också gällande 

varför antalet ursprungsbeteckningar är så lågt i Sveriges. Avsnittet börjar med 

metoddiskussionen som introducerar läsaren om etiska överväganden och för- och nackdelar 

med studiens metodval.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Det har utförts ett omfattande arbete med att finna trovärdig och vetenskaplig information 

gällande ursprungsbeteckningars betydelse för producenter respektive konsumenter. Arbetet 

startade med att hitta vetenskapliga artiklar som legat till stor grund för studiens bakgrund. 

Semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ enkät användes för att samla information till 

resultatet och som en grund till diskussionen.  

 

Det är kombinationen av erfarenhet från lokal förening matproducenterna, 

kommuntjänsteman med erfarenhet av ursprungsbeteckningarnas värde samt forskare som 
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engagerat sig i hur man ansöker om en ursprungsbeteckning till ett livsmedel. Som motiverat 

oss att undersöka ursprungsbeteckningars värde hos konsumenter respektive producenter.  

Med respondenternas erfarenhet och kunskap kunna se likheter och skillnader gällande vilken 

betydelse en ursprungsbeteckning har. Att använda sig av tre respondenter som är väl insatta i 

ämnet ursprungsbeteckningar samt närproducerad/lokal mat bidrar till mer dynamik samt att 

man kan ställa respondenternas svar mot varandra. Eftersom alla tre respondenterna dagligen 

arbetar med närproducerad/lokal mat är de uppdaterade med de senaste inom ämnet. Samtliga 

respondenter har stor erfarenhet inom området, som bidrar till ett resultat ur ett 

helhetsperspektiv. Något som var grundläggande för att kunna besvara studiens syfte.   

 

Frågeformuläret med intervjufrågorna skickades aldrig innan till respondenter, vilket ångras 

såhär i efterhand. Skulle detta ha gjorts kunde respondenterna haft möjlighet att förbereda sina 

svar (Bryman, 2011). Endast två av de tre respondenter hade möjlighet att ge oss den utsatta 

tid som behövdes för att genomföra intervjun. Den tredje respondenten hade tidsbrist, 

resulterade det i en kortare telefonintervju. Detta kan påverka omfattningen på 

intervjufrågornas svar. Men enligt författarna till denna studie kommer det inte påverka 

resultatet eftersom professorns intervjusvar på de väsentliga frågorna mejlades till författarna. 

En annan nackdel med telefonintervjun var att vi inte fick delta i ett personligt möte för att få 

en tydligare bild av respondenten.   

 

Efter att intervjuerna genomförts framkom det att det fanns skillnader hos respondenterna, 

som ålder, erfarenhet och position inom ämnet. Ålderskillnaden kan komma att påverka 

svaren på intervjufrågorna eftersom respondenterna har olika erfarenheter och synsätt. 

Däremot är det mindre troligt att ålderskillnaden kan påverka svaren på vilka värderingar och 

direktiv som ursprungsbeteckningar står för, eftersom alla respondenter är väl insatta i 

ursprungsbeteckningars utformning och direktiv. Genom en intervju kan en social 

önskvärdhet hos respondenten uppstå, vilket bidrar till att resultatet inte blir helt 

sanningsenligt. Då social önskvärdhet innebär att man vill visa upp sin mest positiva sida 

(Bryman, 2011). Men generellt upplevdes tre trovärdiga intervjuer. Svårt är dock att skapa en 

helhetsuppfattning när inte fler intervjuer har genomförts. Resultatet i studien visar hur 

respektive respondent uppfattar ursprungsbeteckningars betydelse för producent och 

konsument. Det som skrivs i studien är då bara de tre respondenternas tyckande och tänkande, 

varav man inte ser till tidigare gjorda undersökningar eller enkäter. Men genom generella svar 

från den kvantitativa enkätundersökningen kopplat med djupare svar från de utvalda 



 

32 
 

respondenterna är det tillräckligt med underlag för denna studie. Detta menar också Bryman 

(2011), att resultaten från den kvalitativa och kvantitativa undersökningen stärks och bekräftar 

varandra på ett ömsesidigt sätt. Att använda sig av triangulering var planerat av studiens 

författare då man ville ha resultat från en producent- och konsumentsynvinkel. Resultat 

stämde överlag överrens med varandra och olikheter som gick att starta en diskussion kring.     

 

6.1.1 Etiska överväganden  

För- och nackdelar finns med att använda respondenternas för- och efternamn i studien. I 

denna studie var informationen från respondenterna redan så allmän att det inte skulle skada 

att använda deras efternamn. Respondenterna är alla tre kända inom området 

ursprungsbeteckningar samt att de ansåg att en studie om ursprungsbeteckningar inte skulle 

vara något skadligt utan istället främja att information om ursprungsbeteckningar nådde ut till 

konsumenterna (Wikström, 2012, Bergman, 2012 och Nygård 2012). Med efternamn anser 

författarna att läsandet känns mer personligt och det blir enklare att skapa en bild om 

respondenterna samt att det är lättare att sätta sig in i vem som tycker vad. Däremot blir det 

känsligare att skriva ut information från respondenterna som kan komma att nedvärdera vissa 

livsmedel gällande vilken ursprungsbeteckning de har. Då respondenterna företräder vissa 

organisationer/myndigheter kan de också anses som känsligt att nämna deras namn eftersom 

de sammankopplas med sina organisationer/myndigheter (Bryman, 2011). Man kan då få 

uppfattningen att respondentens åsikter gäller för hela organisationen/myndigheten. Trots att 

ingen känslig information berördes, valdes att endast nämna respondenternas efternamn.  

 

6.1.2 Enkäter  

Valet av kvantitativ metod visade sig vara lyckat då få bortfall förekom istället visade 

konsumenterna ett engagemang för att delta. Dock fanns det konsumenter som inte ville delta 

av de som tillfrågades. Denna grupp var så pass liten att de inte kom att påverka varken 

längden av undersökningen eller engagemanget från andra konsumenter. Totalt tillfrågades 

cirka 120 konsumenter till enkätundersökning. Konsumenterna uppfattades som både 

engagerade och intresserade av undersökningen vilket troligtvis var ännu en orsak till att så få 

bortfall förekom. Det borde ha en positiv inverkan på studiens validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2011). När kontakten togs med konsumenterna var de flesta positiva och 

hjälpsamma vilket indikerade att den framtagna enkätmallen var väl utformad och fick 

respondenterna att bli insatta i studiens syfte (Bryman, 2011). Valet av Ica butik känns nu i 
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efterhand väldigt bra. Eftersom de var en av Luleå butiker med störst omsättning så gick 

enkätundersökningen snabbt att genomföra och det blev en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män. Valet att fråga hälften män och kvinnor gjordes för att se om det var någon skillnad 

mellan könen.   

 

6.2 Resultat diskussion  

Följande avsnitt delas in i underkategorierna Livsmedel med ursprungsbeteckningar, 

Ursprungsbeteckningens betydelse för konsument, Ursprungsbeteckningens betydelse för 

producent, Ansökan om ursprungsbeteckningar, Terroir, och Traditionella livsmedel för att 

uppnå en så tydlig koppling till resultatet som möjligt.   

6.2.1 Livsmedel med ursprungsbeteckningar  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse ursprungsbeteckningar har på 

svenska livsmedel. Detta genom en producent- respektive konsumentsynvinkel samt hur 

informerade konsumenter är gällande ursprungsbeteckningar. Enligt Gunes och Albayrak 

(2010) ställer idag många av konsumenterna stora krav på producenten och deras livsmedel. 

Man vill som konsument ha säkerhet i att livsmedel håller god klass. Som konsument själv 

göra köpevalet genom att ta del av odlingsplats, råvaror och tillverkningsmetoder (Guerrero et 

al. 2009). Resultat från undersökningen visar att livsmedel som kan refereras till det 

geografiska ursprunget har en positiv påverkan hos konsumenterna världen över. Som 

studiens resultat visar är producenter och försäljare väl medvetna om det och mån att påvisa. 

Det handlar om att en ursprungsbeteckning är en stämpel för kvalité hos konsumenterna. 

Detta överrensstämmer med Guerrero et al. (2009) och Gunes och Albayrak (2010) som i sina 

studier betonar att en ursprungsbeteckning medför en ökad kvalitetsmedvetenhet i 

producentledet och förbättrad produktkvalitet i försäljningsledet. Resultatet från Barham 

(2002) studie gällande livsmedelsindustri visar att konsumeters intresse har ökat och även 

efterfrågan av dessa livsmedel med ursprungsmärkningar. Enligt Barham (2002) är inte syftet 

med EU:s regler för geografiska ursprungsbeteckningar att ge immaterialrättsligt skydd, utan 

istället höja medvetenheten hos konsumenterna.   

 

Resultatet från Gladstones (2011) studie är att den överordnade principen med en 

ursprungsbeteckning är att öka ett livsmedels värde genom att begränsa utbudet. Studiens 

resultat förstärker att ursprungsbeteckningar är en äkthetsgaranti på livsmedlen som medför 

att försäljningspris på livsmedlen kan höjas. Som framgår av resultatets resonemang gällande 
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betydelsen av ursprungsbeteckningen hos producenten förstärks det i Gunes och Albayraks, 

(2010) artikel. Vilket också ses som en säkerhet för producenten för att undvika att stöta på 

plagiat på marknaden men även ett sätt stärka den egna identiteten på marknaden. I denna 

studies resultat har de valts att fokusera på Kalixlöjrom då det är de enda livsmedlet i Sverige 

som är med i SUB-klassen. Då det i dagens samhälle cirkulerar en hel del kopior som säljs 

under namnet Kalixlöjrom gäller de att livsmedelsverket engagerar sig och utför kontroller för 

att minska risken för plagiat. Detta anser studiens författare är enormt viktigt och något som 

borde vara en självklarhet från livsmedelsverkets sida. Ett tydligt budskap från resultat är att 

genom strängare kontroller från livsmedelsverket hindra att det görs plagiat på löjromen. 

Skulle detta ske framkommer från resultatet att konsekvenser är ett måste.   

 

Albayrak (2010) menar att på världsmarknaden idag är livsmedelsföretagen allt färre men 

större och starkare. Resultat från undersökningen visar på, hur viktigt det är att skapa ett starkt 

varumärke för att få fotfäste och överleva på marknaden. Dessa varumärken bidrar till en 

positiv landsbygdsutveckling genom en ökad småskalig produktion, företagsetableringar och 

ökad sysselsättning. Det handlar om att ursprungsbeteckningar har blivit en allt viktigare 

ekonomisk resurs. Detta överrensstämmer med resultatet från Bergman (2012) och Wikström 

(2012) att ursprungsbeteckningen gynnar producenten. Genom ursprungsbeteckningen kunna 

kommunicera effektivt med sina kunder samt skapa en känslomässig relation till 

konsumenten. Vilket gör att kunden är villig att välja ett livsmedel framför ett annat livsmedel 

som har blivit en allt viktigare marknadsförningsaspekt för smålivsmedelsföretag. 

Inställningen går i linje med Albayrak (2010) och Roest och Menghi (2000) artiklar där de 

uttalas att de traditionella livsmedelsprodukterna bidrar till att stärka den lokala och nationella 

ekonomin. Den biologiska mångfalden ökar och landsbygdsutvecklingen förblir social och 

hållbar. En region som har ett livsmedel med en ursprungsbeteckning bidrar också till ökade 

arbetsmöjligheter (Wikström, 2012). 

6.2.2 Ursprungsbeteckningars betydelse för konsument   

I EU:s skyddssystem för ursprungsbeteckningar fanns i januari 2012, 1250 livsmedel 

representerade (Guerrero et al. 2009). Enligt Guerrero et al. (2009) beror ökningen gällande 

ursprungsbeteckningar i Europa till stor del på konsumenternas nyfikenhet till traditionella 

livsmedel och dess ursprungsplats. En av respondenterna, Bergman (2012) har dock en 

avvikande uppfattning gällande detta då man menar att förhållandena i Sverige ser annorlunda 

ut. En stor okunskap finns hos svenska konsumenter. Fortsättningsvis framkommer de i 
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resultatet (se Figur 1) att svenska konsumenter inte är tillräckligt informerade om 

ursprungsbeteckningarnas symboler. Därför går inte studiens resultat att förstärka i 

Vanhonacker et al. (2010) artikel som menar att konsumenterna har den kunskapen. Men 

enligt studiens resultat (se Figur 2) överrensstämmer det med Guerrero et al. (2009) artikel. 

Att konsumenter letar efter ursprungsbeteckningar när man köper sina livsmedel. Resultatet 

av enkäten (se Figur 1) och Bergman (2012) överrensstämmer då flertalet konsumenter inte är 

uppmärksammande på hur en ursprungsbetecknings symbol ser ut. En okunskap som tros 

bero på att Sverige endast har sex livsmedel med ursprungsbeteckningar. Att de få antalet 

ursprungsbeteckningar ses som en begränsning som gör att det uppmärksammas för lite och 

då kommer det inte ut tillräckligt med information till konsumenterna. Resultat från enkäten 

(se Figur 1) och (se Figur 2) motsäger varandra. Då kunskap gällande ursprungsbeteckningars 

symbol är dålig hos konsumenter (se Figur 1) visar (se Figur 2) att konsumenterna letar efter 

ursprungsbeteckning när de handlar. Detta var ett intressant utfall då det känns som att 

konsumenterna JA- svar beror på den lilla informations text de fått i början av enkäterna. Då 

de uppmärksammats på vad en ursprungsbeteckning är och något som borde främjas. Detta är 

dock bara en tanke från författarna då det inte finns någon annan fakta som stärker detta.  Av 

att döma var det flest JA-svar från männen i enkäten (se Figur 2) kan man spekulera i om 

deras köpeval beror på status och kvalité. Detta överrensstämmer med studien från Gunes och 

Albayrak (2010) att konsumenterna vill ha kvalité. Sen om det manliga könet har majoritet 

framkommer inte i deras studie. Som framgår av Tabell 1 finns ändå det en viss medvetenhet 

hos konsumenterna då alla livsmedel med en ursprungsbeteckning i Sverige nämndes i 

enkätundersökningen. Dock visar resultatet även på att knappa 25 % inte vet vilka livsmedel 

som har en ursprungsbeteckning (se Tabell 1).     

 

Som framkommer i resultatet måste producenterna själva resa runt och föreläsa om arbetet 

bakom livsmedlet till både konsumenter och andra företagare (Bergman, 2012). Detta för att 

förmedla en ursprungsbetecknings betydelse för att bevara en levande landsbygd. Enligt 

studiens författare är arbetet med att förmedla en ursprungsbetecknings värde väldigt 

begränsat och inte konstigt att okunskapen finns hos konsumenterna. Fortsättningsvis visar 

resultatet att detta arbete kommer att utvecklas. Då det idag råder stor enighet i Sverige om 

vikten av att behålla en levande landsbygd (Wikström, 2012 och Bergman, 2012). Resultatet 

från undersökningen visar att Sverige har mycket att lära av länder som Italien, Spanien och 

Frankrike. Dessa länder toppar listan över antal ursprungsmärkta livsmedel (Gunes och 

Albayrak, 2010). I dessa länder jobbar speciella avdelningar/organisationer aktivt för att 
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hjälpa producenterna och marknadsföra ursprungsbeteckningar. Något som har gynnat landet 

dels ur marknadsförings syfte, turister besöker landet för dess bevarade kultur och mat. I 

Guerrero, et al (2009) studie framkommer de att konsumenter väljer att besöka länder för dess 

mat med traditionell anknytning. Vilket också Sverige har förhoppningar om.   

Resultatet visar på ett uttalande från landsbygdsministern Eskil Erlandsson om ett projekt, 

”Sverige det nya matlandet” med syfte att skapa 20 000 nya jobba inom jordbruks- och 

livsmedelssektorn. Fortsättningsvis visar resultatet att Sverige är på rätt väg till att bevara 

traditioner och bevara landsbygden. Detta stärks även av Wikström (2012) och Bergman 

(2012) som anser att Sverige har kapacitet att bli det nytt matland i Europa. Med en 

blommande landsbygd där traditioner kopplas samman med den terroir som råder på just den 

specifika platsen gör att livsmedlet upplevs unik. Enligt Gladstones (2011) betyder de att ett 

geografiskt område ger ett livsmedel dess speciella egenskaper. Dessa egenskaper är jordmån, 

nederbörd, soltimmar, men det kan också bero på hur människorna i området och deras 

specifika kunskaper om hur naturfållandanden ska ta till vara på och utnyttjas på rätt sätt, det 

vill säga traditionell kunskap (Gladstones, 2011).  

Enligt resultatet i studien framgår de att konsumenter är intresserade av livsmedel som kan 

refereras till ett specifikt ursprung. Något som producenterna i Sverige borde utnyttja 

eftersom ursprungsbeteckningar medför många positiva aspekter. Responden Bergman (2012) 

uttryckte dock ett enormt missnöje att detta inte gjordes fullt ut av producenterna. Om det 

beror på okunskap eller bristande intresse framkom aldrig i resultatet eftersom man bara ser 

till de tre tillfrågade respondenters åsikter. Genom resultatet i studien vill man ändå 

uppmärksamma på den publicitet som Kalixlöjrom fått genom ursprungsbeteckningen och 

därigenom uppmana andra producenter att ansöka om ursprungsbeteckningar. Slutsatsen man 

kan dra av resultatet är att den hjälp Kalixlöjrom fått via det svenska kocklandslaget som 

marknadsfört Kali löjrom i Europa, är något som inte skulle ha varit möjligt utan 

Kalixlöjroms ursprungsbeteckning. Att fler producenter inte söker ursprungsbeteckningar är 

något som författarna till denna studie har svårt att förstå då man genom studien blivit 

uppmärksammad på hur mycket ursprungsbeteckningen har hjälp Kalixlöjrom på marknaden.           

6.2.3 Ursprungsbeteckningars betydelse för producent  

Enligt undersökningen har flertalet producenterna insett fördelarna med en 

ursprungsbeteckning. Vilket har lett till att fler svenska producenter väljer att söka 

ursprungsbeteckningar till sina livsmedel. Orsakerna kan vara att uppmärksamma den 
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traditionella kopplingen till regionen och att livsmedlet är unikt (Gunes och Albayrak, 2010). 

Vilket förstärks av resultatet i studien där det framgår att grunden till att ansöka om 

ursprungsbeteckning till ett livsmedel är för att definiera livsmedlets terrior. I sin handbok 

skriver respondent, Nygård (2012) att livsmedel skiljer sig från viner genom att produktens 

terroir måste vetenskapligt kunna länkas till livsmedlet och dess egenskaper. Detta 

överrensstämmer i Parrott et al. (2002) artikel och Nygårds (2012) resonemang där en tydlig 

sammankoppling syns. En önskan finns hos producenter att bevara kulturarv, 

arbetsmöjligheter på landsbygden, främja småskalig produktion och bevara handarbetet som 

ligger till grund för vissa livsmedel. Man menar att det tillkommer en ”storytelling” och ett 

arbete med att ta fram enhetliga regler för livsmedlet och produktionen. Avslutningsvis visar 

studiens resultat att det är en väl arbetad produkthistoria som måste nå ut konsumenterna så 

de får bättre information för att främja handeln av livsmedel med ursprungsbeteckningar 

(Wikström, 2012).  

6.2.4 Ansökan om ursprungsbeteckningar 

För att ansöka om en ursprungsbeteckning till ett livsmedel lämnas en ansökan in till 

Livsmedelsverket (Kireeva 2011). Där finns en jurist som arbetar 10 procent av sin tjänst med 

dessa arbetsuppgifter. Som framkommer i studiens resultat kan man jämföra det mot 

Frankrike som har en hel myndighet, INAO som enbart ägnar sig åt denna arbetsuppgift, där 

antalet av heltidsanställda är över 300. Detta överrensstämmer med respondent, Nygård 

(2012) som betonar att detta är ett problem i Sverige, producenterna kan inte få stöd från 

någon och måste själv klara 50% av finansieringen. Vilket också påvisas i resultatet, 

ursprungsbeteckningar har en positiv påverkan hos både konsument och producent.  

 

Respondent, Wikström (2012) vill ändå påpeka att det finns det en del nackdelar och 

kostnader förenade med certifieringen. Om detta är förklaring till den kostsamma och långa 

ansökningsprocessen eller dåligt intresse från producenter går det bara att spekulera i. Men 

enligt resultatet från studien beror denna på okunskap hos producenter och inte på grund av 

ansökningsprocessen. Dock ska man enligt resultatet inte bortse från att många producenter 

inte ansöker om ursprungsbeteckningar då man tycker de är en för kostsam process. Sen kan 

man bara spekulera i om det är pengar man sen skulle få tillbaka när ens livsmedel har en 

ursprungsbeteckning. Detta genom ökad försäljning eftersom ursprungsbeteckningen medför 

uppmärksamhet i media och genom ursprungsbeteckningen en säkerhet om kvalité.     
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6.2.5 Begreppet Terroir 

I studiens resultat har frågan ställts om begreppet terroir, kan en speciell plats verkligen ha en 

speciell smak? Studiens resultat visar att småproducenter i Sverige har börjat återuppta 

traditionen att benämna livsmedel med geografiska namn. Vilket är möjligt på grund av 

terrior.  

 

Dock framkommer de i resultatat att terroir inte på något sätt kan jämföras med 

lokalproducerat eller närproducerat utan innehåller de naturgivna förutsättningar som inte 

människan påverkar. Detta överrensstämmer i Gladstones (2011) artikel där det betonas att på 

grund av de specifika egenskaperna som råder på ett visst område finns det en möjlighet att 

spåra livsmedlet till den aktuella jordbruksplasten. Sverige har många unika livsmedel 

eftersom landet består av ett varierat klimat och mångsidig natur (Wikström, 2012). Resultat 

från undersökningen förstärker detta, då de framkommer att kapacitet finns de gäller bara att 

hitta motivationen och engagemang hos producenterna och konsumenterna. För att lyfta fram 

ursprungsbeteckningarnas betydelse.  

 

Även om framtiden ser oviss ut med arbetet att främja livsmedel med ursprungsbeteckningar 

får man inte stanna här. Utan man måste ta nästa steg för att lotsa fram fler livsmedel, samt 

bygga på värdet av certifieringen i Sverige och för livsmedlen (Wikström, 2012). Görs det 

ingen speciell avdelning som ska främja ursprungsbeteckningar samt hjälpa producenterna i 

ansökningsprocessen anser författarna till denna studie att det är svårt att uppmärksamma dem 

ännu mer i Sverige, något som även framgår i studiens resultat.  

 

6.2.6 Traditionella livsmedel  

Kvalitetsmedveten hos konsumenter ökar vilket bidrar till att högre press ställs på producenter 

att producera livsmedel som utmärker sig på livsmedelsmarknaden. Att ta fram de där unika 

livsmedlen med specifika karaktärer har blivit en livsstil för producenterna för att kunna vara 

med och slåss på marknaden. Att ta tillvara på gamla traditioner har blivit ett vinnande 

koncept för att utmärkas sig mot all industriell tillverkning av livsmedel som råder.  Denna 

kunskap om att bevara traditioner variera stort mellan länderna inom Europa. Frankrike, 

Spanien och Italien är de länder med flest registrerade livsmedel med ursprungsbeteckningar 

(Guerrero, et al. 2009). De är också de länder som har lyckats bevarat landbygdsproduktionen 

på ett utvecklande sätt. Vilket överrensstämmer med Vanhonacker et al. (2010) studie där 
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man förklarar att dessa länder är kända för sina kulinariska traditioner och att traditionella 

livsmedel är en del av konsumenternas vardag.  

 

Resultatet från undersökningen visar på att konsumenter reser till dessa länder för deras mat. 

Vilket beror på att man i dessa länder är duktig på att bevara traditioner och marknadsföra 

sina livsmedel som unika. Genom EU:s skyddssystem gällande ursprungsbeteckningar kan 

man bevara traditioner och landsbygd. Som enligt studiens resultat är något man i Sverige 

borde uppmärksamma då man har visionerna är att bli det nya matlandet i Europa. Detta 

överrensstämmer med Vanhonacker et al. (2010) artikel som förespråkar att oberoende av hur 

begreppet traditionella livsmedel definieras, reagerade konsumenterna positivt till att stödja 

landskapsutvecklingen och den lokala ekonomin. Då enligt studiens resultat har begreppet 

terroir skapat ett nytt intresse på senare år, hur en tradition blir populärt i dagens samhälle. 

Vilket förespråkas genom resultatet som något som finns i Sverige men som det gäller att man 

börjar ta tillvara på.   

7. Slutsats  
Resultatet generat av både de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna och den kvantitativa 

enkätundersökningen visar att ursprungsbeteckningars betydelse hos producenter respektive 

konsumenter är klart märkbar, stora skillnader kan utläsas hos de båda aktörerna. Som 

producent är det viktigt att ha strategier gällande sina livsmedel med specifika egenskaper 

som kan kopplas samman med terroir. Samt se ursprungsbeteckningen som en hjälp för att 

undvika plagiat på marknaden och ett sätta att främja produktionen på landsbygden. Vidare 

konstateras att den största betydelsen hos konsumenter gällande ursprungsbeteckningar är ur 

en kvalitets synvinkel. Viktigt i den bemärkelsen att uppmärksamma konsumenters okunskap 

gällande ursprungsbeteckningar. Om okunskapen ligger till grund för att Sverige bara har sex 

livsmedel med ursprungsbeteckningar framgår inte i studiens resultat så det kan man bara 

spekulera i. Trots föregående slutsatser lägger både producenter och konsumenter stor vikt i 

att främja arbetet med att lyfta fram fler livsmedel med ursprungsbeteckningar. Detta för att 

bevara traditioner men också för att göra Sverige till det nya matlandet i Europa.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor med argumentation  

 

Stad    Datum  

 

Respondentens namn  Position inom företaget 

Uppsatsförfattarna har valt att intervjua personer som är väl insatt i ursprungsbeteckningar i 

Sverige. Några av dem har själva varit med och deltagit med att lyfta fram livsmedel som har 

fått ursprungsbeteckning. Intervjun kommer att vara en cirka 45 minuter lång för att ge alla 

respondenter samma förutsättningar att utveckla sina svar.  Vår förhoppning är att de 

kvalitativa frågorna ska ge oss mycket informationen under dessa 45 minuter. Alla intervjuer 

kommer att spelas in i analyserings- och forsknings syfte. Nedan presenteras respondenternas 

intervjufrågor och uppsatsförfattarna argumenterar för vad de önskar få fram med respektive 

fråga. 

1) Beskriv din position inom branschen? 

Denna fråga ger en uppfattning om respondentens erfarenhet inom branschen och är 

intresseskapande för respondenten. 

2) Har du varit med i processen att ge ett livsmedel en ursprungsbeteckning, i så fall 

vilken och hur gick den till?  

Denna fråga informerar om respondentens bakgrund till varför man har valt att ge ett 

livsmedel en ursprungsbeteckning samt processen hur man går tillväga.  

3) Hur gick arbetet till att få en ursprungsbeckning till livsmedlet, vilka svårigheter 

fanns de, hur länge det tog?  

Denna fråga ger en inblick i arbetet har gått till att skaffa en ursprungsbeteckning till ett 

livsmedel. Har respondenten kunnat se hur mål och resultat har uppfyllts?   

4) Fick man hjälp/stöd från någon?  

Denna fråga är en följdfråga från föregående. För att kunna se om det finns någon form av 

stöd/bidrag att söka som producent för att skaffa en ursprungsbeteckning till sitt livsmedel.  

5) Har andra producenter frågat er hur ni gått tillväga för att skaffa en 

ursprungsbeteckning till livsmedel, för att kunna använda sig av information till 

sina livsmedel? 

Denna fråga visar på om de finns något intresse hos producenter att söka 

ursprungsbeteckningar till livsmedel då man kan se att vissa producenter har lyckats skaffa 

de till sina livsmedel.  
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6) Hur väcktes idén om att skaffa en ursprungsbeteckning hos producenterna tror 

du?  

Denna fråga informerar respondenternas syn på om det finns någon drivkraft hos 

producenter att skaffa en ursprungsbeteckning till sina livsmedel. 

7)  Vilken betydelse har ursprungsbeteckningen för producenten? 

Denna fråga ses ur ett marknadsförningssynsätt om man kan se någon skillnad på 

producenter som har valt att ursprungsmärka sina livsmedel och på de som inte har gjort det.  

8) Vad tror du att ursprungsbeteckningen betyder för konsumenten?  

Denna fråga berör respondenternas syn på konsumenterna, tänker de på 

ursprungsbeteckningarna när de köper livsmedel.  

9)  Hur har ursprungsbeteckningen påverkat försäljningen på livsmedel? 

Denna fråga visar på om ursprungsbemärkningar har en positiv påverkan på 

livsmedelsmarknaden.  

10) Har ursprungsbeteckningen påverkat livsmedel på något annat sätt?  

Denna fråga delger om man kan se några andra fördelar med att ursprungsmärka sina 

livsmedel. 

11) Hade det påverkat löjrommens popularitet om den inte fått sin 

ursprungsbeteckning?  

Denna fråga är relevant eftersom Kalix Löjrom är det enda livsmedel i Sverige med den 

högsta beteckningen och höra respondenternas svar om den ändå skulle vara lika 

uppmärksammad om den inte hade fått sin ursprungsbeteckning.   

12) Används ursprungsbeteckningen som marknadsförning?  

Denna fråga informerar respondenternas syn om man använder sig av 

ursprungsbeteckningarna som marknadsföring ur ett producent perspektiv.   

13) Varför tror du att Sverige har så få livsmedel med ursprungsbeteckningar?  

Denna fråga är relevant eftersom Sverige ligger så pass långt efter övriga länder i Europa 

gällande ursprungsbeteckningar. 

14) Lämnar producenten någon information till grossisten om löjrommen, samt 

ursprungsbeteckningen, vid frågor från kunden, kan denne då besvara den?  

Denna fråga är relevant då den informerar om producenterna motiverar sina 

konsumenter/grossister varför de ska köpa ursprungsmärkta livsmedel. Frågan ger också 

information om vilka metoder som används för att motiverar krögare/konsumenter till att 

användas sig av kunskapen om livsmedlet.  
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15) Vilken tror du är den största skillnaden hur en producent ser på ett livsmedel 

med ursprungsbeteckning gentemot en konsument?  

Denna fråga ger information om vilka skillnader gällande producenternas syn på en 

ursprungsbeteckning mot konsumenternas. 

16) Tror du många konsumenter är medvetna om vad en ursprungsbeteckning står 

för, om inte varför?  

Denna fråga är relevant för att se om respondenterna vet om hur kunskapen hos konsumenter 

gällande ursprungsbeteckningar ser ut.  

17) Vad kan Sverige göra för att få mer livsmedel med ursprungsbeteckningar?  

Denna fråga informerar om hur Sverige ska gör för att kunna få fler livsmedel med 

ursprungsbeteckningar.  

18) Är det svårare att söka idag än för 5 år sen exempelvis, om ja varför?  

Denna fråga är relevant för att kunna se om processen om att söka ursprungsbeteckning till 

sitt livsmedel har ändrats under åren.  

19) Vad är de mest positiva med en ursprungsbeteckning enligt dig?  

Denna fråga ger svar på tal om ursprungsbeteckningar är något man bör satsa på i Sverige 

och om den är relevant för producenter i Sverige.  
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Bilaga 2. Tryckta och otryckta källor  
Intervjudokumentation, 2012. Intervju med matkonsult på hushållningssällskapet i 

Norrbotten-Västerbotten, hemma hos respondenten i Luleå, 20 april 2012. Utskrifter från 

intervjun förvaras hos Elin Åström, Måttsundsbyaväg 275, 975 95 Luleå.   

Intervju 2012-04-20, kl.10:00. Intervjuperson 1, Matkonsult, Luleå, Sverige. Arbetar med att 

främja närproducerad och lokal mat i Norrbotten. Även delaktig i Matproducenterna i 

Norrbotten samt att denne har föreläsningar och seminarium.  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med tidigare anställd vid Kalix kommun, Luleå, 30 

april, 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Elin Åström, Måttsundsbyaväg 275, 975 95 

Luleå. Intervju 2012-05-30, kl.10.00 Intervjuperson 1, tidigare anställd vid Kalix kommun, 

från Luleå.  Blev anställd av Kalix kommun för att driva arbetet med att ansöka om 

ursprungsbeteckning till Kalix löjrom. Respondenten har tidigare arbetat som VD för ett 

företag i Norrbotten som säljer lokalproducerade livsmedel.  

  

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med professor på högskola i södra Sverige, 

telefonintervju, 4 maj 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Elin Åström, 

Måttsundsbyaväg 275, 975 95 Luleå.  Intervju 2011-05-04, kl.13.00. Intervjuperson 3, 

professor på högskola, Har arbetat aktivt i processen att ge ett livsmedel en 

ursprungsbeteckning. Författare till en handbok som handlar om processen att ansöka om 

ursprungsbeteckning till ett livsmedel.  
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Bilaga 3. Enkätundersökning     

     
Inom Europeiska Unionen har man uppmärksammat möjligheterna till 

landsbygdsutvecklingen genom att bredda jordbruks- och livsmedelsproduktionen. Samtidigt 

som det pågår ett arbete för att stärka konsumenternas rätt till korrekt information om 

livsmedlens kvalité och ursprung. Som ett led i detta arbete har EU infört regler för 

märkningar av jordbruksprodukter och livsmedel. Detta skyddssystem kallas för 

ursprungsbeteckningar och är avsett att skydda regionala eller lokala produkter med specifik 

karaktär och förknippa produkten med ursprungsplatsen.  

Denna studie går ut på att urskilja hur mycket svenska konsumenter vet om 

ursprungsprodukter i Sverige.  

 

Vet du hur en ursprungsbeteckning ser ut? 

 

JA   NEJ  

 

Är ursprungsbeteckningar något du letar efter när du handlar livsmedel? 

 

JA   NEJ  

 

Finns det för få livsmedel i Sverige med ursprungsbeteckningar?  

 

 JA   NEJ 

 

Kan du säga ett livsmedel i Sverige med ursprungsbeteckning? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tack för Din medverkan!  
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Bilaga 4. Sammanställning enkätundersökning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Enkät fråga 1- Vet du hur en ursprungsbeteckning ser ut? Staplarna visar 

resultatet, rött-kvinnor och blått-män. 

 

 

 

Diagram 2. Enkät fråga 2- Är ursprungsbeteckningar något du letar efter när du handlar 

livsmedlen?  Staplarna visar resultatet, rött-kvinnor och blått-män. 
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Diagram 3. Enkät fråga 3- Finns de för få livsmedel med ursprungsbeteckningar i Sverige? 

Staplarna visar resultatet, rött-kvinnor och blått-män. 

 

Tabell 1. Enkät fråga 4- Visar utfallet gällande konsumenternas kännedom om 

ursprungsmärkta livsmedel i Sverige.  

Livsmedel Antal 

Kalix Löjrom 35 

Svecia ost 8 

Falukorv 5 

Spettekaka 4 

Bruna bönor 14 

Hushållsost 12 

Nej 22 
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